
               
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 27-04-2021
Znak: SPN.III.7820.1.8.2020

Decyzja Nr 2/21
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b, art. 11d, art. 11f, art. 11i ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), art. 104 i art. 163 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 02.10.2020 r., pismo bez znaku, uzupełnionego pismami: z dnia 18.11.2020 r. znak: 
O.KI.I-1.4111.5.2020.42.mb, z dnia 26.02.2021 r., znak: TJ-47.0666.MJ.JK.2021 oraz z dnia 
08.03.2021 r., znak: TJ-77.0666.MJ.JK.2021, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
działającego przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, 
na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta 
i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, zmienionej decyzjami 
Wojewody Świętokrzyskiego: Nr 7/12 z dnia 27.11.2012 r., znak: IG-III.7820.11.2012 oraz Nr 13/17 
z dnia 07.09.2017 r., znak SPN.III.7820.1.3.2017

zmieniam decyzję Nr 2/11 z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10

w ten sposób, że:
I. Zatwierdzam projekt budowlany zamienny dla inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy 
Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42” na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, 
gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock. Inwestycja objęta zamiennym projektem 
budowlanym zlokalizowana jest na działkach objętych liniami rozgraniczającymi ustalonymi decyzją 
Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz na działkach poza liniami 
rozgraniczającymi, przeznaczonych na przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu.
Zakres zmian obejmuje:
- zmianę średnicy projektowanego gazociągu z DN 250 na DN 400 na odcinkach projektowanej drogi 
krajowej Nr 42 (obwodnicy Wąchocka):

- 3GW1 – 3GW2 od km 5+816 do km 6+334,
- 5GW1 – 5GW2 od km 6+652 do km 6+740,
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- 7GW1 – 7GW2 od km 8+340 do km 8+610,
- 8GW1 – 8GW2 od km 7+942 do km 7+960,

- budowę gazociągu DN 80 w km 7+430,
- budowę infrastruktury towarzyszącej tj. kanalizacji telemetrycznej Ф 50x4,6 RHDPE wraz 
z zasobnikami złączowymi i przewodem telemetrycznym, układanej wzdłuż projektowanych odcinków 
gazociągu. 
Projekt budowlany zamienny stanowi załącznik Nr 1 do decyzji składający się z 2 części od Nr 1.1 do 
Nr 1.2.
Projekt budowlany został opracowany we wrześniu 2020 r.

Autorzy projektu:
Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany: 
inż. Jacek Kamiński – uprawnienia budowlane, nr PDK/0011/POOS/07, upoważniające do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Podkarpackiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. PDK/IS/0271/07).
mgr inż. Tomasz Radoń - uprawnienia budowlane, nr PDK/0116/POOE/07, upoważniające do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa (nr ewid. PDK/IE/0273/07).
mgr inż. Jerzy Raś - uprawnienia budowlane, nr 1561/99/U, upoważniające do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych oraz stacyjnych, 
członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. PDK/BT/0346/05).

Sprawdzający projekt:
Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany: 
mgr inż. Łukasz Gruszczyński – uprawnienia budowlane, nr PDK/0187/POOS/15, upoważniające do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Podkarpackiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. PDK/IS/0065/16).
mgr inż. Tomasz Witusik – uprawnienia budowlane, nr PDK/0078/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/0793/07).

Przy realizacji inwestycji należy zachować wszystkie warunki i wymagania określone w projekcie 
budowlanym zamiennym 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, 
a mianowicie w:
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- decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z decyzjami, opiniami i uzgodnieniami 
niezbędnymi do jej wydania,
- decyzji Nr 7/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012 r., znak: IG-III.7820.11.2012 
zmieniającą decyzję Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- decyzji Nr 13/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.09.2017 r., znak: IG-III.7820.1.3.2017 
zmieniającą decyzję Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22.02.2021 r., znak: WOO.I-
420.1.1.2021.KT.1 o przeniesieniu w części decyzji z dnia 15.02.2013 r., znak: WOO-
I.4210.3.2012.DB.43 na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
- warunkach technicznych Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie z dnia 10.01.2011 r., 
znak: KSGV/OTE/68b/24/3/10, z dnia 06.10.2011 r., znak: KSGV/OTE/68b/24/4/10-11 oraz z dnia 
21.12.2020 r., znak:PSGKI.ZMSZ.773.014.1.20, 
- warunkach technicznych Netia SA z dnia0 6.12.2019 r., znak: NTTG-508-5302/19,
- protokole z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 
29.05.2019 r., znak: GG-I.6630.29.2019 r.,
- protokole z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach z dnia 03.06.2019 r., 
znak: GK.6630.154.2019,
- uzgodnieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 18.06.2020 r., znak: 
PSGKI.ZMSZ.774.002.2.20.

II. Pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/11 z dnia 17.03.2011 
r., znak: IG.III.7047-8/10 pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 02.10.2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający przez 
pełnomocnika złożył wniosek, pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 18.11.2020 r., znak: 
O.KI.I-1.4111.5.2020.42.mb, z dnia 26.02.2021 r., znak: TJ-47.0666.MJ.JK.2021 oraz z dnia 
08.03.2021 r., znak: TJ-77.0666.MJ.JK.2021 w sprawie wydania na podstawie art. 36a Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) decyzji o zmianie 
decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi 
krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, 
gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu, która stała się ostateczna w dniu 16.09.2011 r. na skutek wydanej w tym dniu 
decyzji Ministra Infrastruktury znak: BP-5eb-772-62-2068/II utrzymującej w mocy ww. decyzję 
Wojewody.
W dniu 27.11.2012 r. decyzją Nr 7/12, znak: IG-III.7820.11.2012 Wojewoda Świętokrzyski zmienił 
decyzję Nr 2/11 w zakresie terminu rozbiórki obiektów budowlanych. 
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Następnie w dniu 07.09.2017 r., decyzją Nr 13/17, znak: IG-III.7820.1.3.2017 Wojewoda 
Świętokrzyski zmienił decyzję Nr 2/11 w zakresie ilości, długości i wysokości ekranów 
akustycznych oraz rodzaju nawierzchni.
Niniejsza decyzja dotyczy zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego w zakresie zmiany 
średnicy projektowanego gazociągu wysokiego cieśnienia z DN 250 na DN 400, budowy odcinka 
gazociągu DN 80 oraz budowy infrastruktury towarzyszącej tj. kanalizacji telemetrycznej Φ 50x4,6 
RHDPE wraz z zasobnikami złączowymi i przewodem telemetrycznym, układanej wzdłuż 
projektowanych odcinków gazociągu. 
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 przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy 
Prawo budowlane w brzmieniu sprzed nowelizacji, tj. obowiązującym do dnia 18.09.2020 r. włącznie.
W myśl art. 11a ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) zwanej 
dalej specustawą, wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych wydaje decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. 
Przepis art. 163 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej kpa, stanowi, że organ administracji publicznej może 
uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz 
na innych zasadach niż określone w rozdziale 13 kpa, o ile przewidują to przepisy szczególne. 
W myśl art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu 
decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). 
Zgodnie z art. 11i ust. 1 specustawy, w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej nieuregulowanych w ww. ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo 
budowlane, z wyjątkiem art. 28 ust. 2. 
Do wniosku o wydanie decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, Inwestor 
dołączył cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego wraz z zaświadczeniami, 
o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, aktualnymi na dzień opracowania projektu. 
Zatwierdzony projekt budowlany jest kompletny, został sporządzony przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia budowlane oraz jest zgodny z wymogami ochrony środowiska, co 
stwierdzono po sprawdzeniu:
- zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
tj. rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640),
- 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,
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- iż wykonanie i sprawdzenie projektu dokonane zostało przez osoby posiadające wymagane 
uprawnienia budowlane oraz wymagane zaświadczenia wydane przez izbę samorządu 
zawodowego o przynależności do tej izby, aktualne na dzień opracowania projektu.

Dnia 15.02.2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał decyzję znak: 
WOO-I.4210.3.2012.DB.43 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3MPa, MOP 
6,0MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w której przedstawiono 
uwarunkowania środowiskowe dla budowy gazociągu.
W dniu 22.02.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzje o przeniesieniu 
decyzji z dnia 15.02.2013 r., znak: WOO-I.4210.3.2012.DB.43, na rzecz Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad w części objętej niniejszą decyzją.

Na podstawie wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez 
pełnomocnika z dnia 02.10.2020 r, pismo bez znaku, uzupełnionego pismami z dnia 18.11.2020 r., 
znak: O.KI.I-1.4111.5.2020.42.mb, z dnia 26.02.2021 r., znak: TJ-47.0666.MJ.JK.2021 oraz z dnia 
08.03.2021 r., znak: TJ-77.0666.MJ.JK.2021, Wojewoda Świętokrzyski wszczął postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka.
O wszczęciu postępowania oraz możliwości wypowiedzi i zastrzeżeń, co do zebranych dowodów 
w przedmiotowej sprawie strony postępowania zostały powiadomione zgodnie z art. 11d ust. 5 - 8 
specustawy tj. poprzez zawiadomienie z dnia 12.03.2021r., znak: SPN.III.7820.1.8.2020 wysłane 
wnioskodawcy oraz właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem na 
adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków, a także poprzez obwieszczenie z dnia 12.03.2021 
r., znak: jw. zamieszczone na tablicy ogłoszeń i w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Urzędu Miasta w Skarżysku 
– Kamiennej, Urzędu Miasta w Starachowicach i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach w dniach od 15.03.2021 r. do 29.03.2021 r., Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne 
w dniach od 16.03.2021 r. do 30.03.2021 r. 

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 2/11 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu 
budowlanego nie wpłynęły żadne zastrzeżenia i wnioski.

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 
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oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) 
Inwestor jest zwolniony od opłaty skarbowej.

Załącznik: Nr 1 (od Nr 1.1. do Nr 1.2.) – Projekt budowlany zamienny. 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska 
Dyrektor wydziału

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Otrzymują:
1. Pan Jacek Kamiński - pełnomocnik Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Biuro Projektowe Nafta-Gaz Sp. z o.o. ul. Ducala 11, 38-200 Jasło
(wraz z załącznikiem Nr 1 – 2 egz.)
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń i w urzędowym publikatorze 
teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Urzędu Miasta 
w Skarżysku – Kamiennej, Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, Urzędu Miejskiego w Starachowicach 
i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w prasie lokalnej – „Tygodniku Starachowickim” 
i w „Tygodniku Skarżyskim”.
3. aa

Do wiadomości:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach– ePUAP.
2. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – ePUAP (wraz z załącznikiem Nr 1 - 1 egz.) 
3. Prezydent Miasta Skarżysko – Kamienna - ePUAP.
4. Prezydent Miasta Starachowice - ePUAP.
5. Wójt Gminy Skarżysko Kościelne - ePUAP.
6. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock - ePUAP.
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