
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.2O.2O21.KS

Wrocław, dnia 2  lutego 2022 r.

DECYZJA Nr 2/2022 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 a ust. 1 i ust. 2a, art. l ic , art. l l f  ust. 1, art. I li , art. 12 ust. 1, ust. 2, 
ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176) w zw. z art. 26 i at. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 471) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) po rozpatrzeniu 
wniosku Inwestora -  Prezydenta Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika 
Pana Tomasza Rzodkiewicza, złożonego w dniu 18 sierpnia 2021 r., uzupełnionego w dniach 
28 września 2021 r. oraz 26 października 2021 r.,

zezwalam

Prezydentowi Wrocławia

na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora:

„Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej n r 455
we W rocławiu” .

Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

I. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Wrocławia — 
obręb 0008 Zalesie, obręb 0053 Kowale, obręb 0064 Swójczyce.

Istniejące Mosty Chrobrego stanowią istotną przeprawę mostową dla północno- 
wschodniej części miasta. Mosty Chrobrego łączą osiedla Sępolno i Zalesie z północnymi 
peryferiami -  osiedle Swójczyce i stanowią ważny element ciągu komunikacyjnego 
prowadzącego z centrum Wrocławia do miejscowości Kamieniec Wrocławski, Czernica oraz 
miasta Jelcz-Laskowice (droga wojewódzka nr 455).

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowych Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 455 klasy G we Wrocławiu (na odcinkach ul. Mickiewicza 
i ul. Swojczyckiej) nad kanałem żeglugowym i kanałem przeciwpowodziowym rzeki Odry. 
Celem inwestycji jest budowa nowej przeprawy przez rzekę Odrę, równoległej do istniejących 
mostów i przeniesienie ruchu kołowego na nowe obiekty.

Powyższe wiąże się z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z najbliższymi 
skrzyżowaniami oraz przebudową innych dróg publicznych, tj.:
-  drogi gminnej nr 106680D klasy Z (ul. Mydlana),
-  drogi gminnej nr 105339D klasy L (ul. Monte Cassino),
-  drogi gminnej nr 106676D klasy D (ul. Monopolowa),
-  drogi gminnej nr 106518 klasy D (ul. Marca Polo).



Zakres przedmiotowego opracowania jest elementem składowym zamierzenia 
budowlanego przewidzianego do realizacji przez Gminę Wrocław pn.: „Budowa trasy 
tramwaj owo-autobus owej na osiedle Swójczyce we Wrocławiu”. Zamierzenie to polegać 
będzie na budowie trasy tramwajowej, z dopuszczeniem ruchu autobusów, na osiedle 
Swójczyce (od pętli Sępolno do nowoprojektowanej pętli Swójczyce) w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 455 wraz z przebudową tej drogi na odcinku o długości ok. 2,1 km, z budową 
wydzielonych dróg rowerowych, ciągów pieszych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną 
i przystankową, a także przebudową pętli Sępolno oraz budową nowoprojektowanej pętli 
Swojczcyce wraz z parkingiem P&R, w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym.

W związku z wyżej opisanymi planami inwestycyjnymi na projektowanych mostach 
zaprojektowano odcinek jezdni tramwajowo-autobusowej, który będzie odcinkiem docelowej 
trasy łączącej Sępolno ze Swojczycami. Do czasu realizacji inwestycji pn.: „Budowa trasy 
tramwaj owo-autobus owej na osiedle Swójczyce we Wrocławiu” na odcinku tym część jezdni 
wydzielona zostanie do ruchu komunikacji autobusowej.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności:
-  budowę mostów -  Mostu Północnego i Mostu Południowego,
-  roboty budowlane w zakresie skrzyżowań:

• rozbudowę skrzyżowania projektowanej drogi wojewódzkiej nr 455 klasy G z drogą 
gminną ni' 105339D klasy L  (ul. Monte Cassino) -  skrzyżowanie skanalizowane 
trzywlotowe,

• rozbudowę skrzyżowania projektowanej drogi wojewódzkiej nr 455 klasy G z drogą 
gminną nr 106518D klasy D (ul. Marca Poło) oraz drogą gminną nr 106676D klasy D 
(ul. Monopolowa) -  skrzyżowanie skanalizowane cztero wlot o we,

• przebudowę skrzyżowania projektowanej drogi wojewódzkiej nr 455 klasy G z drogą 
gminną nr 106680D klasy Z (ul. Mydlana) — skrzyżowanie skanalizowane 
trój wlotowe,

-  budowę nawierzchni jezdni wraz z torowiskiem, poboczami oraz budową chodnika, 
ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej,

-  budowę zatoki autobusowej oraz peronów,
-  budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
-  budowę, przebudowę, likwidację rowów, wraz z budową przepustów,
-  budowę wylotów,
-  przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
-  przebudowę (rozbiórka i budowa) sieci wodociągowej,
-  przebudowę gazociągów średniego ciśnienia,
-  budowę tramwajowej sieci trakcyjnej,
-  przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
-  przebudowę sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz średniego napięcia,
-  przebudowę sieci telekomunikacyjnych,
-  budowę miejskiego kanału technologicznego,
-  przebudowę zieleńców, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
-  rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z inwestycją,
-  wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II. Powiązanie z innymi drogami publicznymi

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie województwa dolnośląskiego, 
w mieście Wrocław.

W obrębie opracowania droga wojewódzka nr 455 połączona jest za pomocą skrzyżowań 
z następuj ącymi dro gami:
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-  drogą gminną nr 106680D klasy Z (ul. Mydlana),
-  drogą gminną nr 105339D klasy L (ul. Monte Cassino),
-  drogą gminną nr 106676D klasy D (ul. Monopolowa),
-  drogą gminną nr 106518 klasy D (ul. Marca Polo).

W ramach przedsięwzięcia istniejące połączenia dróg publicznych zostaną zachowane, 
jednakże zmianie ulegnie ich geometria.

III. Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji

Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono na mapie sytuacyjnej w skali 1:500, 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji w następujący sposób:
-  linia przerywana w kolorze czerwonym -  pas drogowy drogi woj ewódzkiej nr 455 klasy G 

(tabela nr 1 i tabela nr 2 mniejszej decyzji),
-  linia przerywana w kolorze fioletowym -  tereny wody płynącej (tabela nr 3 niniejszej 

decyzji),
-  linia przerywana w kolorze niebieskim -  nieruchomości zajmowane dla celów realizacji 

obowiązków, o których mowa w art. 1 l f  ust. 1 pkt 8 lit. c, lit. e, lit. f, lit. g oraz lit. h ustawy
0 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, tj.: rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych 
do dalszego użytkowania, budowy ' i  przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy
1 przebudowy urządzeń wodnych, budowy i przebudowy zjazdów, przebudowy innych 
dróg publicznych (tabela nr 4 niniejszej decyzji).

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach 
ewidencyjnych gruntów:
Tabela n r X Nieruchomości zajęte dla celów rozbudowy drogi wojewódzkiej n r 455 klasy G:

............................ Nr działki Powierzchnia

L.p. Obręb A M Przed
podziale

m

Po
podziale

pod
inwestycj

f  .

zajęcia stałego 
działki 

przeznaczonej 
po d  inwestycję 

[ha]

Właścic ie U Użytków n ik 
w ieczysty/Zarządca 

Nieruchomości 
w g ewidencji

Właścicie I/Użytkownik 
wieczysty/Zarządca 

Nieruchomości 
w g K W

1 0008 Zalesie 8 4 4/1 0,0554

2 0008 Zalesie 8 6/1 6/3 0,1288

3 0008 Zalesie 8. 11 11/1 0,0658

3 0053 Kowale 16 7/7 7/11 0,0480

4 0053 Kowale 16 7/8 7/13 0,1105

5 0053 Kowale 16 7/9 7/15 0,0166

6 0053 Kowale 16 11 11/1 0,1555

7 0053 Kowale 16 12 12/1 0,0482

8 0053 Kowale | 16 1 12 12/2 0,2690
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9 0064 Swojczyce 26 2/4 2/6 0,0209

10 0064 Swojczyce 26 26 26/1 0,1478

Tabela n r 2 Nieruchomości stanowiące istniejący pas drogowy drogi wojewódzkiej n r 455 klasy G:

L.p. Obręb A M

Nrc

Przed
podziałem

iziaiki

Po
podziale

p o d
inwestycję

Powierzchnia 
zajęcia stałego 

działki 
przeznaczonej 
p o d  inwestycję 

[ha]

Właściciel'/ Użytkownik 
wieczysty/ Zarządca 

Nieruchomości 
w g ewidencji

Właściciel/ Użytkownik 
wieczysty/ Zarządca 

Nieruchomości 
w gK W

Nieruchomości, na których prace budowlane będą realizowane na postawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane 

(tekst jednolity: Dz. U .z2 0 2 1  r., poz. 2351,zpóźn. zm.) wzw. z art. 11 i ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych'.

1 0008 Zalesie 8 10 - 0,5054
Województwo Dolnośląskie 
Zarząd Dróg i Utrzymania 

Miasta we Wrocławiu

WR1K/00257802/8 
Województwo Dolnośląskie

2 0064 Swojczyce 19 1/20 0,0035
Gmina Miejska Wrocław 

Zarząd Dróg i Utrzymania 
Miasta we Wrocławiu

WJR1K/00300357/0 
Gmina Wrocław

3 0064 Swojczyce 26 1/2 0,6766
Województwo Dolnośląskie 
Zarząd Dróg i Utrzymania 

Miasta we Wrocławiu

WR1K/0037424I/3 
Województwo Dolnośląskie

4 0064 Swojczyce 26 2/2 0,0061
Województwo Dolnośląskie 
Zarząd Dróg i Utrzymania 

Miasta we Wrocławiu

WR1K700364220/7 
Województwo Dolnośląskie

5 0064 Swojczyce 26 2/3 0,0235
Województwo Dolnośląskie 
Zarząd Dróg i Utrzymania 

Miasta we Wrocławiu

WR1K/00364220/7 
Województwo Dolnośląskie

6 0064 Swojczyce 26 3/2 0,0007
Województwo Dolnośląskie 
Zarząd Dróg i Utrzymania 

Miasta we Wrocławiu

WR1K/00364220/7 
Województwo Dolnośląskie

7 0064 Swojczyce 26 25 0,2626
Województwo Dolnośląskie 
Zarząd Dróg i Utrzymania 

Miasta we Wrocławiu

WR1K/00364220/7 
Województwo Dolnośląskie

8 0064 Swojczyce 26 27 0,0248
Województwo Dolnośląskie 
Zarząd Dróg i Utrzymania 

Miasta we Wrocławiu

WR1K/003 64220/7 
Województwo Dolnośląskie

Tabela nr 3 Nieruchomości stanowiące teren wody płynącej:

L.p. Obręb A M

Nr działki

Powierzchnia
zajęcia
Stałego

Cel czasowego zajęcia

Właściciel/ 
Użytkownik 
-wieczysty/  
Zarządca 

Nieruchomości 
wg ewidencji

Właściciel/ 
Użytkownik 

wieczysty/ Zarządca 
Nieruchomości 

w g K W
P rzed

podziałem

Po
podziale

p o d
inwestycję

cLialh
przeznaczonej

p o d
inwestycję

fha]

\
0008

Zalesie 8 11 11/2 0,1953

1) budowa obiektu 
inżynierskiego

2) budowa oświetlenia
3) budowa sieci MKT
4) budowa kanalizacji 

kablowej dia zasilania 
trakcji

5) budowa kanalizacji 
kablowej dla sieci 
elektroenergetycznej

6) budowa rowu 
otwartego

Skarb Państwa 
Państwowe 

Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie

WR1K/00270698/2 
Skarb Państwa - 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie

2 0053
Kowale 16 12 12/3 0,3356

1) budowa obiektu 
inżynierskiego

2) budowa kanalizacji 
deszczowej

Skarb Państwa 
Państwowe 

Gospodarstwo

WR1K/00243277/7 
Skarb Państwa - 

Regionalny Zarząd
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3) budowa sieci MKT
4) budowa kanalizacji 

kablowej dla zasilania 
trakcji

5) budowa oświetlenia
6) budowa sieci 

elektroenergetycznej 
SN

Wodne Wody 
Polskie

Gospodarki Wodnej, 
Wrocław

3
0064

Swojczyce 26 22 - 0,0457

1) budowa obiektu 
inżynierskiego 
(budowa chodnika i 
ścieżki rowerowej)

2) budowa sieci MKT
3) budowa oświetlenia
4) budowa sieci 

elektroenergetycznej 
SN w kanalizacji 
kablowej

Skarb Państwa 
Państwowe 

Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie

WR1K/00259013/4 
Skarb Państwa - 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu

4 0064
Swojczyce 26 26 26/2 0,1730

1) budowa obiektu 
inżynierskiego

2) budowa rowu 
otwartego

3) budowa kanalizacji 
deszczowej

4) budowa sieci MKT
5) budowa oświetlenia
6) budowa kanalizacji 

kablowej dla zasilania 
trakcji

7) budowa sieci 
elektroenergetycznej 
SN w kanalizacji 
kablowej

Skarb Państwa 
Państwowe 

Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie

WR1K/00329323/2 
Skarb Państwa -  

Prezydent Wrocławia 
wykonujący zadania 

z zakresu 
administracji 

rządowej

Tabela n r 4 Nieruchomości zajęte dla celów obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych 
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
budowy i przebudowy urządzeń wodnych, budowy i przebudowy zjazdów, przebudowy innych 
dróg publicznych, zgodnie z art. 1 I f  ust. 1 pkt 8 lit. c, lit. e, lit. f, lit. g oraz lit. h ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
oraz nieruchomości zajęte na podstawie oświadczenia o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane: _________

N r działki ■5
3 & 1

L.p. Obręb A M

1 
Pr
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d 

po
dz

ia
łe

m
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...
...

...
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---
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1

Po
 

po
dz
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le
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8 cS,
-S £

5
a.

Csl czasowego zajęcia

Właściciel/ 
Użytkownik 

H' ie czysty/ Zarządca 
Nieruchomości 
wg ewidencji

Właściciel/
Użytkownik
wieczysty/
Zarządca

Nieruchomości
w g K W

Og
ra

ni
cz

en
ie 

w 
ko

rz
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ni
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ho
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sp
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ow
an

ia
 

ni
er

uc
ho

m
oś

cią
 

na 
ce

le

Budowa kanalizacji
deszczowej

1 0008
Zalesie 8 6/1 6/4 0.0085

(odbudowa chodnika 
i ścieżki rowerowej 
po wybudowaniu 

w/w sieci)

NIE NIE NIE TAK

2 0008
Zalesie 8 6/1 6/4 0,0177

Przebudowa drogi 
gruntowej

NIE NIE NIE TAK
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3 0008
Zalesie

8 6/1 6/4 0,0003
Przebudowa 

gazociągu średniego 
ciśnienia

TAK TAK TAK TAK

4
0008

Zalesie 8 6/1 6/4 0.0006
Budowa kanalizacji 

kablowej dla zasilania 
trakcji

TAK TAK TAK TAK

5 0008
Zalesie 8 4 4/2

0,0030

Budowa kanalizacji 
deszczowej 

wraz z  wylotem 
do rowu i rowem 

otwartym

TAK

TAK TAK NIE

0.0115

Odbudowa chodnika 
i ścieżki rowerowej 

w zw. z budową 
kanalizacji deszczowej

NIE

6
0008

Zalesie
8 8 - 0.0018

Pizebudowa sieci 
elektroenergetycznej 
średniego napięcia

TAK TAK TAK NIE

7
0008

Zalesie
8 8 - 0.0021

Rozbiórka 
(unieczyrmienie) sieci 
elektroenergetycznej 

niskiego napięcia, 
budowa sieci 

elektroenergetycznej 
niskiego napięcia 

oświetlenia 
drogowego

NIE TAK TAK NIE

8
0008

Zalesie 8 8 - 0,0002

Rozbiórka
(unieczynnieme)

kanalizacji
teletechnicznej

NIE TAK TAK NIE

9
0008

Zalesie 8 11 11/2 0,0045

Budowa sieci 
i urządzenia wodnego 
-  budowa kanalizacji 
deszczowej, budowa 

rowów otwartych 
wraz z przepustem 

kanalizacji deszczowej

TAK TAK TAK NIE

10
0008

Zalesie
8 11 11/2 0,0025

Przebudowa 
urządzenia wodnego -  

umocnienie skarpy
- TAK TAK TAK NIE

11
0053

Kowale 16 7/8 7/14 0,0003 Budowa sieci MKT TAK TAK TAK NIE
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12
0053

Kowale 16 7/8 7/14 0,0002

Rozbiórka
(unieczynnienie)

kanalizacji
teletechnicznej

i
ii
j

it¡5
;• 4

NIE TAK TAK NIE

13
0053

Kowale 16 12 12/3 0,0225

Budowa zjazdu 
indywidualnego 

(wraz z dowiązaniem 
do stanu istniejącego)

NIE TAK TAK NIE

14
0053

Kowale
16 12 12/3 0,0095

Budowa sieci [ 
i urządzenia wodnego ) | 
-  budowa kanalizacji ; l 

deszczowej wraz 
z wylotem do rowu j 
i rowem otwartym |

TAK TAK TAK NIE

15 0064
Swojczyce

26 2/4 2/7 0.0047

. . . . . .  ....... y ?
Przebudowa zjazdu j ' 
publicznego ZP-3 i 
na dziaikę nr 2/7, f 

AM-26, obręb 0064 J 
Swojczyce f

NIE TAK TAK NIE

16
0064

Swojczyce 26 2/5 - 0.0040

Przebudowa zjazdu 
publicznego ZP-4 
na działkę nr 2/5, 

AM-26, obręb 0064 
Swojczyce

\

\

i

NIE TAK TAK NIE

17
0064

Swojczyc 26 26 26/2 0,0048

Budowa urządzenia 
wodnego - budowa 

rowu otwartego 
wraz z przepustem 

kanalizacji deszczowej

TAK TAK TAK NIE

18 0008
Zalesie 8 9/10 - 0.0790

Przebudowa drogi 
gminnej nr 105339D 
klasy L (ul. Monte 

Cassino) wraz 
z infrastrukturą 
towarzyszącą:

- budową sieci MKT 
- pnebudową sieci 

elektroenergetycznej 
niskiego napięcia 

oświetlenie 
drogowego

NIE TAK TAK NIE

19
0064

Swojczyce 19 1/22 - 0.0225

Przebudowa drogi 
gminnej nr 106680D 

klasy Z (ul. Mydlana) 
wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą:
- budową sieci MKT
- przebudową sieci 

elektroenergetycznej
niskiego napięcia 

oświetlenia 
drogowego

NIE TAK TAK NIE
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20 0053
Kowale 16 11 11/2 0.0352

Przebudowa drogi 1 
gminnej nr 106676D 1 

klasy D 
(ul. Monopolowa) 

wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą:

- budową sieci MKT
- przebudową sieci 

elektroenergetycznej
niskiego napięcia 

oświetlenia 
drogowego.

NIE TAK TAK NIE

21 0053
Kowale 16 11 11/2 0.0003

Przebudowa
kanalizacji

teletechnicznej
NIE TAK TAK NIE

22 0053
Kowale 16 11 11/2 0.0020

Przebudowa sieci 
elektroenergetycznej 
średniego napięcia

NIE TAK TAK NIE

23 0053
Kowale 16 11 11/2 0.0035

Przebudowa sieci 
wodociągowej NIE TAK TAK NIE

24 0064
Swojczyce 26 21/3 - 0,0050

Przebudowa drogi 
gminnej nr G106518 
klasy D  (ul. Marca 

Polo) wraz 
z infrastrukturą 
towarzyszącą:

- budową sieci MKT
- przebudową sieci 

elektroenergetycznej
niskiego napięcia 

oświetlenia 
drogowego.

NIE TAK TAK NIE

IV. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska

Zgodnie z wymogiem art. 71 .ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. • 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2373, zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 2389) a także § 3 ust. 1 pkt 60 poprzednio obowiązującego 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) 
oraz § 3 ust. 1 piet 62 obecnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U poz. 1839) przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego Inwestor przedłożył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. 
(znak: WOOS.420.154.2018.BZ. 13) stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mostów Bolesława Chrobrego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”.

Decyzja ta nie zawiera uwarunkowań niezbędnych do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji
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o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Decyzja ta określa istotne warunki korzystania ze środowiska 
w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, o których mowa 
w art. 82 ust. ł pkt 1 lit. b ww. ustawy. Inwestor winien przestrzegać ustaleń wyżej opisanej 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto planowana inwestycja, tak w fazie realizacji jak i w trakcie eksploatacji, nie może 
spowodować pogorszenia jakości powietrza wg norm określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektóiych substancji w powietrzu 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 845), z zastosowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 2279) oraz jakości ziemi i gleby, o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395).

Nadto, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 779, z późn. zm.); należy -  podczas budowy i użytkowania inwestycji -  określić 
zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 'i zdrowia łudzi 
oraz ochronę środowiska naturalnego.

Inwestor zobowiązany jest również przestrzegać ustaleń ostatecznych decyzji:
1) Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie:
a) z dnia 21 maja 2021 r. (znak: WR.ZUZ.5.4210.578.2020.ZC) o pozwoleniu 

wodnoprawnym na:
-  wykonanie urządzeń wodnych w zakresie:

• likwidacji odcinka rowu „A” (dz. nr 10, AM-8, obr. Zalesie, m. Wrocław),
• likwidacji wylotu wpustu ulicznego zlokalizowanego na dz. nr 10, AM-8, 

obr. Zalesie, m. Wrocław,
• wykonania umocnionego wylotu W2 na skaipie ziemnego otwartego rowu 

przydrożnego (dz. nr 10, AM-8, obr. Zalesie, m. Wrocław),
-  usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych w studzience wyposażonej 

w część osadniczą opadowych lub roztopowych pochodzących z obszaru fragmentu 
ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Monte Cassino projektowanym 
wylotem W2 (dz. nr 10, AM-8, obr. Zalesie, m. Wrocław) do ziemnego otwartego 
rowu przydrożnego,

w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: „03940 Budowa Mostów Bolesława 
Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”;

b) z dnia 10 sierpnia 2021 r. (znak: WR.ZUZ.5.4210.581.2020.ZC), o pozwoleniu 
wodnoprawnym na:
-  prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe Kanału Nawigacyjnego rzeki 

Odry obiektu mostowego będącego nowym Mostem Północnym Mostów Bolesława 
Chrobrego stanowiącym część nowej przeprawy drogowej przez tą rzekę (dz. nr 12, 
AM-16, obr. Kowale, m. Wrocław, nr 22, AM-26, obr. Swojczyce, m. Wrocław),

-  wykonanie urządzeń wodnych w zakresie:
• wykonania umocnionego wylotu W5 (dz. nr 11, nr 12, AM-16, obr. Kowale, 

m. Wrocław),
• wykonania odcinka rowu E (dz. nr 11, nr 12, AM-16, obr. Kowale, m. Wrocław),
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e likwidacji odcinka ziemnego rowu Okn-3.7 (dz. nr 1/2, nr 2/2, nr 3/2, AM-26, 
obr. Swojczyce, m. Wrocław),

® prowadzenia robót w wodach Kanału Nawigacyjnego rzeki Odry, które mogą być 
przyczyną zmiany naturalnych przepływów ze wzglądu na wykonanie nowej 
konstrukcji obiektu inżynieryjnego, polegających na prowadzeniu części robót 
bezpośrednio z barki lub poprzez zastosowanie rusztowań w obszarze dz. nr 12, 
AM-16, obr. Kowale, m. Wrocław, nr 22, AM-26, obręb Swojczyce, m Wrocław,

-  usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych na wpustach deszczowych 
z osadnikami, separatorze zintegrowanym z osadnikiem oraz separatorze 
koalescencyjnym, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z obszaru Mostu 
Północnego wraz ze skrzyżowaniem ul. Swoj czyckiej/Marco Polo/Monopolowej 
wylotem W5 za pośrednictwem rowu E do śródlądowych wód powierzchniowych 
Kanału Nawigacyjnego rzeki Odry,

-  usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych na wpustach deszczowych 
z osadnikami, osadniku wirowym oraz separatorze lamełowym wód opadowych 
lub roztopowych pochodzących z obszaru fragmentu ul. S woj czy cki ej 
do skrzyżowania z u l Mydlaną do końca opracowania (na wschód) za pośrednictwem

. istniejącego wylotu z zarurowanego rowu uchodzącego do śródlądowych wód 
powierzchniowych Kanału Nawigacyjnego rzeki Odry, 

w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: „03940 Budowa Mostów Bolesława 
Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”,

c) z dnia 13 sierpnia 2021 r. (znak: WR.ZUZ.5.4210.508.2021.ZC), o pozwoleniu 
wodnoprawnym na;
-  prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe Kanału Powodziowego rzeki 

Odry obiektu mostowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, będącego nowym 
Mostem Południowym Mostów Bolesława Chrobrego, stanowiącym część nowej 
przeprawy drogowej przez rzekę (dz. nr 11, AM-8, obr. Zalesie, nr 26, AM-26, 
obr. Swojczyce, m. Wrocław),

-  prowadzenie przez wał przeciwpowodziowy „Kanał Powodziowy II” obiektu 
mostowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, będącego nowym Mostem 
Południowym Mostów Bolesława Chrobrego, stanowiącym część nowej przeprawy 
drogowej przez rzekę (dz. nr 6/1, nr 4, AM-8, obr. Zalesie, m. Wrocław),

-  prowadzenie przez w a ł. przeciwpowodziowy „Folwarczna” obiektu mostowego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, będącego nowym Mostem Południowym Mostów 
Bolesława Chrobrego, stanowiącym część nowej przeprawy drogowej przez rzekę 
(dz. nr 12, AM-16, obr. Kowale, nr 25, AM-26, obr. Swojczyce, m. Wrocław),

-  wykonanie urządzeń wodnych w zakresie:
• wykonania umocnionego wylotu W3 (dz. nr 4, AM-8, obr. Zalesie, m. Wrocław),
• wykonania rowu C (dz. nr 4, nr 11, AM-18, obr. Zalesie, m. Wrocław), częściowo 

umocnionego i zarurowanego przepustem C-P,
• wykonania umocnionego wylotu W4 (dz. nr 12, AM-16, obr. Kowale, 

m. Wrocław),
• wykonania rowu D (dz. nr 12, AM-16, obr. Zalesie, nr 26, AM-26, 

obr. Swojczyce, m. Wrocław), częściowo umocnionego i zarurowanego 
przepustem D-P,

• prowadzenia robót w wodach Kanału Powodziowego rzeki Odry, które mogą być 
przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód ze wzglądu na wykonanie nowej 
konstrukcji obiektu inżynieryjnego, polegających na prowadzeniu części robót
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bezpośrednio z barki lub poprzez zastosowanie rusztowań w obszarze dz. nr 11, 
AM-8, obr. Zalesie, m. Wrocław, nr 26, AM-26, obręb Swojczyce, m Wrocław,

-  lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów 
budowlanych (dz. nr 4, nr 11, AM-8, obr. Zalesie, nr 12, AM-16, obr. Kowale, nr 26, 
nr 25, AM-26, obr. Swojczyce, m. Wrocław), tj.:
® obiektu mostowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
® sieci uzbrojenia terenu -  kanalizacji deszczowej zakończonej umocnionym 

wylotem W3 wraz z odcinkiem rowu C częściowo umocnionym i zarurowanym 
przepustem C-P,

• odcinka rowu D częściowo umocnionym i zarurowanym przepustem D-P,
-  usługę wodną w zakresie odprowadzania podczyszczonych na osadniku i separatorze 

lamelowym wód opadowych lub roztopowych pochodzących z obszaru Mostu 
Południowego wraz ze skrzyżowaniem ul. Mickiewicza/ Monte Cassino wylotem W3 
do śródlądowych wód powierzchniowych Kanału Powodziowego rzeki Odry,

-  usługę wodną w zakresie odprowadzania podczyszczonych na osadniku i separatorze 
lamelowym wód opadowych lub roztopowych pochodzących z obszaru łącznika 
pomiędzy mostami południowym i północnym wylotem W4 do śródlądowych wód 
powierzchniowych Kanału Powodziowego rzeld Odry, ■

w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: „03940 Budowa Mostów Bolesława 
Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”,

2) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 lipca 2021 r. (znak: 
WR.RPP.4272.36.2021.KW) zwalniającą Inwestora od zakazów określonych w art. 176 
ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.) w przedmiocie wykonywania na wałach 
przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie, 
rozkopywania wałów, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, 
kopania dołów oraz rowów, wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej 
niż 50 m od stopy wału, a także przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów 
pojazdami dla potrzeb realizacji inwestycji p n  „Budowa mostów Bolesława Chrobrego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”, planowanej na terenie działek nr 12, 
AM-16, obręb Kowale, nr 22, nr 25, nr 26, AM-26, obręb Swojczyce, nr 4, nr 6/1, nr 8, 
nr 9/10, nr 10, nr 11, AM 8, obręb Zalesie, w m. Wrocław, gm. Wrocław, na wałach 
oraz w strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych Kanału Powodziowego rzeki 
Odry.

V. W arunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu pismem z dnia 
29 czerwca 2021 r. (znak: WZN.5183.2.4.2021.JS) zaopiniował omawianą inwestycję w myśl 
art. 1 ld  ust. 1 pkt 8 lit. f  ustawy o szczególnych zasadach przygot OM>ania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych.

W piśmie tym poinformował, że przeważająca część terenu inwestycji znajduje się:
-  w  strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, ustalonej

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 139 obszaru w rejonie
Stadionu Olimpijskiego, przyjętym Uchwałą Nr L/3130/06 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 19 kwietnia 2006 r;

-  w  strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, ustalonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 394 w rejonie zespołu

11/25



urbanistycznego Swojczyce Południe, przyjętym Uchwałą Nr LYI/1727/10 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 4 listopada 2010 r.;

-  w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, ustalonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 498 obszaru ograniczonego 
linią kolejową, ulicami: Mydlaną, Swojczycką oraz Kanałem Nawigacyjnym rzeki Odry, 
przyjętym Uchwalą Nr LVIII/1497/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2014 r. 

oraz, że następujące obiekty figurują w gminnej ewidencji zabytków, założonej Zarządzeniem 
nr 12549/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 listopada 2014 r.:

-  Mosty Bolesława Chrobrego: południowo-zachodni na działkach nr 25 i nr 26, AM-26, 
obręb Swojczyce, nr 10 i nr 11, AM-8, obręb Zalesie, oraz północno-wschodni 
na działkach nr 1/2, nr 22 i nr 25, AM-26, obręb Swojczyce,

-  trafostacja na dz. nr 8, AM-8, obręb Zalesie.
Przedmiotowy obszar i znajdujące się na nim obiekty historyczne spełniają definicję 

zabytku w rozumieniu art, 3 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt lb-d i pkt 3a ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 710, zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 954).

W trakcie prowadzenia robót ziemnych na terenie objętym inwestycją w przypadlcu 
odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy 
postępować zgodnie z przepisami art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
w szczególności Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z art. l id  ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8 tej ustawy, 
zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane 
odrębnymi przepisami.

VI. W arunki wynikające z potrzeb obronności państwa

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obszarami służącymi obronności państwa. 
Powyższe potwierdza pismo Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 
28 czerwca 2021 r (znak: WSzWWrocław-OP.0732.44.2021).

VII. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich

Realizacja inwestycji, objętej mniejszą decyzją, nie może naruszać uzasadnionych 
interesów osób trzecich. Wszelkie roboty budowlane oraz usuwanie kolizji dotyczących 
infrastruktury technicznej należy wykonywać w porozumieniu z właściwymi jej zarządcami.

Warunki ochrony przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej

Planowana inwestycja nie może naruszać interesów osób trzecich w zakresie dostępu 
do drogi publicznej. Należy zapewnić możliwość budowy nowych lub przebudowy istniejących 
zjazdów albo dojazd z innych dróg niższych klas do sąsiadujących nieruchomości, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.).

W przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas 
istniejących należy do zarządcy drogi, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, z późn. zm.).
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Warunki ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności

W przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecięcia się z inną drogą 
transportu lądowego -  z wyjątkiem skrzyżowania z linią kolejową w poziomie szyn, 
o którym mowa w art. 28 ust. 1 -  wodnego, korytarzem powietrznym w strefie lotniska 
lub urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią energetyczną lub telekomunikacyjną, 
rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naruszenie tych obiektów lub urządzeń 
albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu 
lub dokonanie zmiany należy do zarządcy drogi -  art. 32 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. 
Budowę i przebudowę, także przełożenie i/lub zabezpieczenie sieci lub ich fragmentów - 
elektroenergetycznej i urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenia, sieci wodociągowej, 
gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej teletechnicznej lub innej, występującej na terenie 
objętym inwestycją - należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z właściwymi 
zarządcami tych sieci.

Warunki ochrony przed pozbawieniem możliwości użytkowania nieruchomości

Nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Województwa Dolnośląskiego, 
z dniem uzyskania przez niniejszą decyzję waloru ostateczności, mogą być użytkowane 
nieodpłatnie przez dotychczasowego właściciela do czasu określonego w punkcie X niniejszej 
decyzji, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 12 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W przypadku, gdy przejęcie pod realizację inwestycji drogowej i przekazanie 
na własność Województwa Dolnośląskiego dotyczy części nieruchomości, a pozostała część 
nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca 
drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego 
nieruchomości, w imieniu i na rzecz Województwa Dolnośląskiego, tej części nieruchomości, 
o czym mówi art. 13 ust. 3 cytowanej ustawy.

Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację 
inwestycji drogowej i przekazane na własność Województwa Dolnośląskiego, wydaje organ, 
który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - w przedmiotowej'sprawie 
Wojewoda Dolnośląski (art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, 
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna 
(art. 12 ust. 4b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych).

Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor 
natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się 
w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 12 ust. 4g ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej 
i przekazane na własność Województwa Dolnośląskiego przysługuje dotychczasowym 
właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym 
przysługuje do ' nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (art. 12 ust. 4f ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).
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W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel nieruchomości objętej decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda 
nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art, 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 
wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości 
lub wartości prawa użytkowania wieczystego, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 18 
ust. 1 e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych.

Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione, na nieruchomości łub prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości objętych inwestycją, wygasają, z dniem, w którym decyzja 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4c 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych).

Informację o gotowości wydania nieruchomości należy zgłaszać bezpośrednio 
do Inwestora tj. Prezydenta Wrocławia, ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław.

VIII. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczonej według katastru 
nieruchomości

Niniejsza decyzja zatwierdza podział nieruchomości. Zatwierdzeniu podlega następujący 
podział nieruchomości sporządzony na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500, 
przyjętych do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
przez Prezydenta Wrocławia w dniu 15 kwietnia 2021 r. (identyfikator ewidencyjny materiału 
zasobu -  operatu technicznego -  P.0264.2021.1822) - 3  arkusze, a także w dniu 17 grudnia 
2021 r. (identyfikator ewidencyjny materiału zasobu -  operatu technicznego -  
P.0264.2021.7603) -  1 arkusz, stanowiących załącznik nr 2 (2.1-2.4) do niniejszej decyzji:
T a b e la  n r  5

L.p.
Obręb

A M

N r jednostki 
rejestrowej 
(nr Księgi 
Wieczystej)

Stan przed  podziałem Stan p o  podziale

Nr działki Powierzchnia 
działki [ha]

N r działki 
projektowanej

Powierzchnia działki 
[ha]

1 0008 Zalesie 
AM-8 4 0,9579

4/1 0,0554
4/2 0,9025

2 0008 Zalesie 
AM-8 6/1 2,7145

6/3 0,1288
6/4 2,5857

3 0008 Zalesie 
AM-8 11 3,7068

11/1 0,0658
11/2 3,6410

4 0053 Kowale 
AM-I6

t l i i 4,1683 7/11 0,0480
7/12 4,1203

5 0053 Kowale 
AM-16 7/8 0,9566 7/13 0,1105

7/14 0,8461

6 0053 Kowale 
AM-16 7/9 0,4745 7/15 0,0166

7/16 0,4579

7 0053 Kowale 
AM-16

• l i 1,3183 11/1 0,1555
11/2 1,1628

8 0053 Kowale 
AM-16 12 13,3682

12/1 0,0482
12/2 0,2690
12/3 13,0510

9 0064 Swojczyce 
AM-26 2/4 0,7093 2/6 0,0209

2/7 0,6884

10 0064 Swojczyce 
AM-26 26

26/1 0,1478
y jy 26/2 3,3481
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IX. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, 
które stają się własnością Województwa Dolnośląskiego

Niżej wymienione nieruchomości przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej 
nr 455 (tabela nr 6), oznaczone wg katastru nieruchomości, przechodzą z mocy prawa 
na własność Województwa Dolnośląskiego w trwały zarząd Prezydenta Wrocławia - Zarząd 
Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się 
ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu (art. 12 ust. 4 pkt 2 
i ust. 4a cyt. ustawy):
Tabe la  n r  6

N r działki Powierzchnia

L.p. Obręb A M Przed
podziałem

Po
podziale

p o d
inwestycję

zajęcia stałego 
działki 

przeznaczonej 
po d  inwestycję 

fha]

Wlaści ciel/Uzytkownik 
wieczysty/Zarządca 

Nie ruch omości 
w g ewidencji

Właściciel/Użytkownik 
w leczysiy/Zarządca 

Nieruchomości 
w g K W

1 0008 Zalesie 8 4 4/1 0,0554 |

2 0008 Zalesie 8 ć/l 6/3 0,1288
.

3 0008 Zalesie 8 11 11/1 0,0658

3 0053 Kowale 16 7/7 7/11 0,0480

4 0053 Kowale 16 7/8 7/13 0,1105 '

5 0053 Kowale 16 7/9 7/15 0,0166 *

6 0053 Kowale 16 11 11/1 0,1555

7 0053 Kowale 16 12 12/1 0,0482

8 0053 Kowale 16 12 12/2 0,2690 ‘

9 0064 Swojczyce 26 2/4 2/6 0,0209 j  

*

10 0064 Swojczyce 26 26 26/1

J

0,1478 i (

3 1

X. Wydanie nieruchomości

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określam termin wydania nieruchomości 
na 121 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Jednocześnie, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nadano niniejszej decyzji rygor 
natychmiastowej wykonalności.
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Wobec powyższego w myśl art. 17 ust. 3 tej ustawy, decyzja niniejsza:
• zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych 

pomieszczeń,
• uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę 

drogi,
® uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
• uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

XI. Postępowanie odszkodowawcze

Wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w punkcie IX 
(tabela nr 5) niniejszej decyzji, zostanie ustalona odrębną decyzją Wojewody Dolnośląskiego, 
wg stanu nieruchomości w dniu wydania niniejszej decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej i jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości 
odszkodowania (art. 18 ust. 1 cyt. ustawy).

XII. Zmiany w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości

W myśl art. 12 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji. 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsza decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze 
nieruchomości.

XIII. Wody płynące

Inwestycja przebiega, między innymi, przez działki stanowiące teren wody płynącej, 
będącej własnością Skarbu Państwa i pozostającej w administracji właściwego zarządcy. 
W myśl art. 20a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, w przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez 
tereny wód płynących, właściwy zarządca drogi jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego 
terenu na czas realizacji tej inwestycji. Przepis art. 20a ust. 2 wymienionej ustawy określa 
warunki planowanego zajęcia terenu jakie winien spełnić Inwestor.

A zatem, części nieruchomości terenu wody płynącej, wchodzące w zakres 
przedmiotowej inwestycji, nie zmieniają właściciela z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie 
się ostateczna. Status prawny działek stanowiących wodę płynącą nie ulega zmianie - pozostają 
one nadal własnością Skarbu Państwa, a ich administratorem pozostał*e aktualny zarządca 
(tabela nr 3).

XIV. Zatwierdzenie projektu budowlanego

Integralną część decyzji stanowi zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego, projekt 
budowlany, stanowiący Załącznik nr 3 (3.1 -3.2) — dwutomowe opracowanie sporządzone przez 
mgr inż. Tomasza Rzodkiewicza, nr uprawnień 55/DOS/08 -  w specjalności drogowej 
do projektowania bez ograniczeń, wpisanego na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa pod nr DOS/BD/0446/08, przy udziale w opracowaniu projektu 
budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 
specjalności, którego skład osobowy, numery uprawnień, przynależność branżową i zakres 
obowiązków pełnionych przy sporządzanym projekcie budowlanym podano w zatwierdzonym 
mniejszą decyzją projekcie budowlanym.

Zatwierdzony projekt budowlany stanowi załącznik nr 3 (3.1-3.2) do niniejszej decyzji 
i składa się z następujących tomów:
TOM I Projekt zagospodarowania terenu -  załącznik nr 3.1

0100 Proj ekt zagospodarowania terenu
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0101 Część opisowa w a z  z częścią formalną, Informacja „BIOZ”
0102 Część rysunkowa -  plan sytuacyjny
0103 Część rysunkowa -  zbiorcza plansza sieci uzbrój enia terenu
0104 Decyzje, warunki, uzgodnienia

TOM II Projekt architektoniczno-budowlany -  załącznik nr 3.2
0200 Projekt drogowy (DR)
0300 Projekt obiektów inżynierskich (OBI)
0400 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej (KD)
0500 Przebudowa sieci wodociągowych (W)
0600 Przebudowa sieci gazowych (G)
1300 Projekt torowy (TR)

XV. Inne ustalenia

Inwestycja winna być realizowana z zachowaniem następujących warunków, zgodnie
z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 ustawy -  Prawo budowlane:
1. W zakresie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót:

a) budowę należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 
obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami 
oraz sztuką budowlaną z uwzględnieniem przepisów BHP,

b) należy spełnić wymagania określone w uzgodnieniach, opiniach branżowych 
i decyzjach wynikających z przepisów szczególnych.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy -  Prawo budowlane oraz § 2 ust. 1 pkt 4, pkt 13 lit. a 
i lit. b, pkt 15, pkt 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. 
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji je st wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554), nakłada się na 
Inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego..

3. Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy.
4. Po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować.
5. Przed przystąpieniem do użytkowania, Inwestor jest zobowiązany uzyskać ostateczną 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
6. 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:
1) 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;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego -  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;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 
ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Dnia 18 sierpnia 2021 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wpłynął wniosek 
Inwestora -  Prezydenta Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza 
Rzodkiewicza, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla

17/25



wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego. Wniosek został uzupełniony w dniach
28 września 2021 r. oraz 26 października 2021 r.

Do wniosku Inwestor dołączył wymagane ustawą decyzje i opinie, wśród których
znajdują się:
- pozytywna opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. (znak: 

IRT.ZPP.550.43.2021),
- pozytywna opinia Prezydenta Wrocławia z dnia 25 czerwca 2021 r. (znak:

WAB-AA.6724.103.2021.AH1, nr 18886/2021),
- opinia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 marca 2021 r., (znak:
WR.RPP.43 0.62.2021 .kb),

- pozytywna opinia Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu 29 czerwca 
2021 r. (znak: WZN.5183.2.4.2021 .JS), opisana w punkcie V niniejszej decyzji,

- opinia Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2021 r 
(znak: WSzWWrocław~OP.0732.44.2021),

- ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. (znak: WOOŚ.420.154.2018.BZ.13) 
stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”, opisana w punkcie IV niniejszej decyzji,

- ostateczne decyzje:
• Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie:
o z dnia 21 maja 2021 r. (znak:;WR.ZUZ.5.4210.578.2020.ZC), 
o z dnia 10 sierpnia 2021 r. (znak: WR.ZUZ.5.4210.581.2020.ZC), 
o z dnia 13 sierpnia2021 r. (znak: WR.ZUZ.5.4210.508.202 l.ZC),

• Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 lipca 2021 r. (znak: 
WR.RPP.4272.36.2021 .KW),

opisane w punkcie IV niniejszej decyzji, 
a także uzgodnienia z właściwymi zarządcami infrastruktury technicznej.

Pozostałe opinie wymienione w art. l i d  ust. 1 pkt 8 lit. a, lit. b, lit. c, lit. e, lit. g, lit. ga, 
omawianej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych nie są w przedmiotowej sprawie wymagane.

Weryfikacja złożonych materiałów, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
wykazała, co następuje.

Zgodnie z art. 1 la  ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, organem właściwym do wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest Wojewoda Dolnośląski.

Analiza akt wykazała, że wniosek spełnia wymogi art. 1 lb ust. 1 oraz art. l i d  ust. 1 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych.

O wszczętym postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie Wojewoda 
Dolnośląski zawiadomił strony postępowania.

Stronom zapewniono czynny udział w postępowaniu, na zasadach określonych 
w art. l id  ust. 5 i ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
niniejszej decyzji, doręczono wnioskodawcy oraz właścicielom i użytkownikom wieczystym 
nieruchomości objętych wnioskiem, kierując pismo na adres wskazany w katastrze 
nieruchomości -  zawiadomienie z dnia 26 października 2021 r.
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Pozostałe strony Wojewoda Dolnośłąski zawiadomił poprzez obwieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia, 
w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych 
urzędów oraz w prasie lokalnej:

-  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w dniach od 28 października 2021 r. do dnia 11 listopada 2021 r.,

-  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
Wrocławia w dniach od 28 października 2021 r. do dnia 11 listopada 2021 r.,

-  w prasie lokalnej (Gazeta Wrocławska), obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 
28 października 2021 r.
W ten sposób spełniony został wymóg określony w art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dopełniony także 
został obowiązek wynikający z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego 
zobowiązujący organy administracji publicznej do zapewnienia stronom czynnego udziału 
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenia 
się co do zebranych dowodów i materiałów.

W dniu 3 listopada.2021 r. stronom postępowania — '■ '
:, działający za pośrednictwem Pana .' " ' udostępniono

akta sprawy.
Z prawa do czynnego udziału w postępowaniu skorzystało również Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
ul. Cypriana Norwida 34, 50-950 Wrocław, o czym poniżej.

W trakcie postępowania inne strony nie wniosły uwag co do prowadzonego 
postępowania.

W toku postępowania Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego wezwał Inwestora, do prawidłowego określenia 
obszaru stanowiącego teren wody płynącej oraz geodezyjnego wydzielenia pasa drogowego 
drogi wojewódzkiej nr 455 — zgodnie z art. ł l f  ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W piśmie tym wskazano, 
że w tabeli numer 3 złożonego wniosku określono działki stanowiące teren wody płynącej, 
co sugerować by mogło na zajęcie z art. 20a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W myśl ww. prżepisu w przypadku gdy 
inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej, 
właściwy zarządca drogi jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji 
tej inwestycji. Na załączonej do wniosku mapie przedstawiającej proponowany przebieg drogi
-  rysunek nr 1 zajęcie to zostało zaznaczone fioletową przerywaną linią. Z przedłożonej mapy 
oraz z informacji z rejestru gruntów wynika, że działki:
-  nr 26, AM-26, obręb 0064 Swojczyce, oznaczonajest symbolami kłasoużytku Wp -  grunty 

pod wodami powierzchniowymi płynącymi oraz Tr — tereny różne
-  nr 12, AM-16, obręb 0053 Kowale, oznaczona jest symbolami kłasoużytku Wp -  grunty 

pod wodami powierzchniowymi płynącymi oraz Tr — tereny różne
-  nr 11, AM-8, obręb 0008 Zalesie, oznaczona jest symbolami kłasoużytku Wp -  grunty pod 

wodami powierzchniowymi płynącymi oraz Bz -  tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zgodnie z mapą na częściach terenów ww. działek, z oznaczonym klasoużytkiem Tr lub Bz nie 
znajduje się woda płynąca. Natomiast, zgodnie z § 8 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 
poz. 1390, zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 1781) użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą 
się na następujące grupy: grunty rolne; grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione; grunty

19/25



zabudowane i zurbanizowane; grunty pod wodami; tereny różne. W przypadku użytków,
0 których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, w ewidencji wykazuje się także klasy bonitacyjne 
ustalone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052, z późn. zm.). Z kolei 
w myśl § 9 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków grunty pod 
wodami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 tego rozporządzenia, dzielą się na: grunty pod 
wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem Wp. Jedynie grunt zajęty przez 
ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną niezależnie od tego, czy wody w tym cieku 
płyną korytem naturalnym, czy korytem uregulowanym odkrytym lub zakrytym - § 7 ust. 4 
omawianego rozporządzenia.

Wobec powyższego stwierdzono, że części gruntów oznaczone symbolem Tr lub Bz nie 
stanowią terenu wody płynącej, do których odnosi się art. 20a ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Części działek nr 26, AM- 
26, obręb 0064 Swojczyce, nr 12, AM-16, obręb 0053 Kowale, nr 11, AM-8, obręb 0008 
Zalesie, niestanowiące terenu wód płynących winny zatem zostać wydzielone geodezyjnie
1 wywłaszczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej.

Uzupełnienie we wskazanym zakresie wraz ze stosownymi dokumentami należało 
złożyć w tutejszym Urzędzie w nieprzekraczalnym tenninie do dnia 11 stycznia 2022 r. pod 
rygorem skutków prawnych.

W dniu 16 listopada 2021 r. wpłynęło do tut. Organu pismo strony postępowania 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu ul. Cypriana Norwida 34, 50-950 Wrocław informujące, że Wody 
Polskie przejęły wykonywanie reprezentacji Skarbu Państwa oraz uprawnień właścicielskich 
Skarbu Państwa w stosunku do działek oznaczonych geodezyjnie nr 4 i nr 11, AM-8, obręb 
Zalesie; nr 12, AM-16, obręb Kowale oraz nr 22 i nr 26, AM-26, obręb Swojczyce. W piśmie 
tym wyraził stanowisko, iż istnieje możliwość realizacji przedmiotowej inwestycji bez 
koniczności pozbawiania Skarbu Państwa -  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie prawa własności do nieruchomości.

Inwestor, pismem z dnia 20 grudnia 2021 r., które wpłynęło do tut. Urzędu dnia 
22 grudnia 2021 r., dokonał uzupełnienia wniosku, zgodnie z wymogami zawartymi 
w wezwaniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2021 r. Ponadto Inwestor, 
pismem z dnia 31 stycznia 2022 r., które płynęło do tut. Urzędu w dniu 1 lutego 2022 r., 
uzupełnił wcześniej złożoną odpowiedź na wezwanie tut. Organu.

Mając na uwadze fakt, że złożone uzupełnienie dotyczy interesów prawnych strony 
postępowania, Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 18 stycznia 2022 r., poinformował 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu o zaistniałych zmianach oraz udzielił odpowiedzi na pismo złożone dnia 
16 listopada 2021 r. W dniu 27 stycznia 2022 r. wymieniona strona postępowania, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, oświadczyła, że nie będzie wnosić dodatkowych 
wyjaśnień, ani dokumentów do przedmiotowego postępowania oraz nie skorzysta z prawa 
do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

Analizując akta sprawy stwierdzono, że przedłożone dokumenty wymagają uzupełnienia 
i wyjaśnienia ze strony wnioskodawcy, wobec czego Wojewoda Dolnośląski nałożył 
na Inwestora postanowieniem Nr 472/21 z dnia 23 listopada 2021 r. obowiązek uzupełnienia, 
w tertninie do dnia 19 stycznia 2022 r., wniosku i przedłożonego do zatwierdzenia projektu 
budowlanego poprzez:
1. Przedłożenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, zgodnie z § 2 ust. la  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
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2. Dostosowanie projektu budowlanego do zakresu złożonego wniosku o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej. Należało wyłączyć z opracowania roboty budowlane 
nieobjęte wnioskiem.

3. Uzupełnienie projektu budowlanego o załącznik (pzt) do uzgodnienia spółki Orange 
Polska S.A. z/s w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2021 r. (znak: TTISIKU-13887/21/RP).

4. Uzupełnienie projektu budowlanego o uzgodnienie dokumentacji przez Polską Spółkę 
Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie. Wyjaśniono, że na stronie 27 i stronie 28 projektu 
budowlanego (TOM 1/0100) zawarto niekompletne i nieczytelne uzgodnienia tej spółki.

5. Uzupełnienie projektu budowlanego o czytelne uzgodnienia dokumentacji przez 
TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie:

a) z dnia 18 lutego 2021 r., nr 13155/2250/2021,
b) z dnia 15 kwietnia 2021 r., nr 13169/2250/2021, wraz z czytelnym załącznikiem 

nr 1 do tego uzgodnienia.
6. Uzupełnienie projektu budowlanego o czytelny załącznik mapowy do uzgodnienia 

dokumentacji przez TAURON Nowe Technologie S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 
2021 r. (znak: TNT/NMW/ZB/2021-06-08/2103).

7. Uzupełnienie projektu budowlanego o podpisany protokół oraz czytelny załącznik 
mapowy do narady koordynacyjnej o załączniki mapowe do narady koordynacyjnej 
przeprowadzonej przez Prezydenta Wrocławia w dniu 10 czerwca 2021 r., 
Nr ZGKIKM.TZ.6630.959.2021.

8. Prawidłowe określenie obszaru oddziaływania inwestycji, stosownie do art. 34 ust. 3 pkt 5 
ustawy Prawo budowlane oraz § 13a Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1935). Należało 
szczegółowo wskazać przepisy prawa, na podstawie których • został on wyznaczony 
z uwzględnieniem wszystkich projektowanych obiektów budowlanych.

9. Włączenie do projektu budowlanego prawidłowych oświadczeń o sporządzeniu projektu 
budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. Oświadczenie winno zawierać 
informację o przepisach, od których Inwestor uzyskał zgodę na odstępstwo.

10. Dostosowanie projektowanej drogi do wymagań § 17 ust. 2 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 2 lit. b,
§ 79 pkt 3, § 113 ust. 7 pkt 1 w zw. z § 78 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 i\, 
poz. 124, zpóźn. zm.), bądź uzyskanie stosownego odstępstwa.

11. Dostosowanie projektowanych mostów do wymagań § 101 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. poz. 735, z późn. zm.), bądź uzyskanie stosownego odstępstwa.

12. Dostosowanie projektowanej kanalizacji deszczowej do wymagań § 106 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi . 
publiczne i ich usytuowanie. W myśl przywołanego przepisu kolektor kanalizacji 
deszczowej powinien być usytuowany, z zastrzeżeniem ust. 4, na dwujezdniowej drodze 
w pasie dzielącym lub winnym uzasadnionym technicznie miejscu poza jezdnią; 
najednojezdniowej drodze pod chodnikiem, pasem zieleni, poboczem lub poza koroną 
drogi, jeżeli uzasadniają to względy zagospodarowania pasa drogowego. Natomiast 
stosownie do § 106 ust. 4 pkt 2 tego rozporządzenia w przypadku braku miejsca w pasie 
drogowym poza jezdnią dopuszcza się usytuowanie kolektora kanalizacji deszczowej pod 
jezdnią, pod warunkiem zlokalizowania zwieńczeń studni w osiach pasów ruchu przy 
rozbudowie i przebudowie drogi klasy GP i G na terenie zabudowy.
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13. Uzupełnienie części opisowej projektu zagospodarowania terenu o szczegółowe
informacje dotyczące wszystkich istniejących obiektów budowlanych, wraz z opisem 
projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego 
użytkowania, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. Należało uszczegółowić opis o informacje 
dotyczące istniejących mostów, urządzeń wodnych, terenu międzywodzia wraz z droga 
oraz zmian w sposobie połączenia terenów przyległych z drogą.

14. Uzupełnienie części opisowej projektu zagospodarowania terenu o szczegółowe
informacje dotyczące planowanego docelowego układu drogowego, w związku 
z projektowanym torowiskiem, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Należało ponadto przedstawić 
graficznie docelowy układ komunikacyjny, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2 powyższego 
rozporządzenia.

15. Uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu o informacje umożliwiające weryfikację 
spełnienia warunków zwartych w decyzjach Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

d) z dnia 21 maja 2021 r. (znale WR.ZUZ.5.4210.578.2020.ZC),
e) z dnia 10 sierpnia 2021 r. (znak: WR.ZUZ.5.4210.581.2020.ZC),
f) z dnia 13 sierpnia 2021 r. (znak: WR.ZUZ.5.4210.508.2021.ZC),

stosownie do § 8 ust. 2 piet 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. Należało nadto czytelnie oznaczyć wszystkie projektowane 
i likwidowane urządzenia wodne w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu, 
zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2 powyższego rozporządzenia.

16. Uzupełnienie części opisowej projektu zagospodarowania terenu o szczegółowe 
informacje dotyczące projektowanego zagospodarowania terenu, stosownie do § 8 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Należało w szczególności:

a) podać informację dotyczącą rodzaju i parametrów projektowanych zjazdów 
(wraz z odniesieniem do uzyskanych odstępstw od warunków technicznych, jeżeli 
takie zostaną uzyskane) oraz obsługiwanej nieruchomości. Należało określić 
dowiązanie projektowanych zjazdów do linii rozgraniczającej pas drogowy drogi 
wojewódzkiej nr 384. Zjazdy na całej długości winny spełniać warunki § 78 i § 79 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowaniet z wyjątkiem parametrów, dla których Inwestor 
uzyska zgodę na odstępstwo.

b) podać informację dotyczącą projektowanych zatok autobusowych, które winny 
spełniać wymagania § 119 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Należało nadto uzasadnić 
niewykonanie zatoki w miejscu projektowanego przystanku przed skrzyżowaniem 
drogi wojewódzkiej nr 455 -  ul. Swojczyckiej z drogą gminną nr 106680D -  
ul. Mydlaną.

c) określenie strefy kontrolowanej projektowanych gazociągów.
17. Uzupełnienie strony tytułowej projektu budowlanego o spis zawartości projektu 

budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami 
szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz, stosownie 
do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 
ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane zawierający numery stron, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1, 
pkt 5 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego.
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18. Uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu o czytelnie przedstawioną część 
rysunkową -  należało sporządzić rysunek przedstawiający wszystkie objęte wnioskiem 
obiekty budowlane. Zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, zpóźn. zm.), dane, o których mowa w § 8 
ust. 3 powyższego rozporządzenia, mogą być zamieszczone na dodatkowych rysunkach, 
jeżeli poprawi to czytelność projektu zagospodarowania działki lub terenu. Należało 
jednoznacznie określić sieci do rozbiórki lub unieczynnienia.

19. Uzupełnienie części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu o zwymiarowanie 
odległości lica wszystkich projektowanych słupów od-krawędzi jezdni lub lica krawężnika, 
stosownie do § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zaltresu i formy 
projektu budowlanego, które winny być zgodne z wymaganiami § 109 ust. 5 oraz ust. 6 
pkt 1, pkt 3 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Zgodnie z ww. przepisami słupy 
oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia 
bezpieczeństwa mchu i nie ograniczały widoczności. Słupy oświetleniowe oraz oprawy 
oświetleniowe powinny być umieszczone poza skrajnią drogi. Odległość lica słupa 
oświetleniowego nie powinna być mniejsza niż 1,0 m od krawędzi jezdni nieograniczonej 
krawężnikami oraz 0,5 m -  od lica krawężnika na drodze klasy G i drogach niższych klas. 
Ponadto zgodnie z § 44 ust. 6 w/w rozporządzenia urządzenia na chodniku, 
w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe należało tak 
usytuować, aby nie utrudniały użytkowania chodnika, w tym przez osoby 
niepełnosprawne.

20. Uzupełnienie projektu budowlanego o wyniki badań geologiczno-inżynierskich 
oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. W myśl § 7 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) w przypadku obiektów budowlanych wszystkich 
kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną, natomiast w przypadku 
obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się 
dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.

Pismem z dnia 20 grudnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 22 grudnia 2021 r.) 
Inwestor dokonał uzupełnienia wskazanych nieprawidłowości.

W dalszym ciągu procedury, analizując przedłożony materiał dowodowy w aspekcie 
wymogów art. 35 ust. 1 ustawy -  Prawo budowlane, stwierdzono:

-  zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska,
-  zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno- 

budowlanymi,
-  kompletność projektu budowlanego oraz przedłożenie wymaganych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i sprawdzeń, a także informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 b omawianej ustawy,

-  wykonanie i sprawdzenie projektu budowlanego przez osoby posiadające wymagane 
kwalifikacje zawodowe i legitymujące się zaświadczeniem o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania i sprawdzenia 
projektu.

Na wniosek Inwestora, uzasadniony ważnym interesem społecznym i gospodarczym, 
decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co zgodne jest z zapisem zawartym 
w art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych.
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Dynamiczny rozwój osiedli (Strachocin-Swojczyce-Wojnów) oraz stale wzrastająca 
liczba mieszkańców wschodniej części Wrocławia oraz wsi bezpośrednio sąsiadującej 
w gminie Czernica, skutkuje stale wzrastającym ruchem pojazdów, ruchem pieszym 
i rowerowym. Obecna infrastruktura nie jest dostosowana do wzrastających potrzeb jej 
użytkowników, co znacząco obniża bezpieczeństwo ruchu drogowego. W zakresie inwestycji 
przewidziano, m.in. budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych fizycznie 
odseparowanych od jezdni. Łączna szerokość ciągów pieszych i rowerowych na nowych 
obiektach wynosi 8,0 m. Projektowane rozwiązania w znaczący sposób poprawią 
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Mosty Chrobrego stanowią istotną przeprawę mostową dla północno-wschodniej części 
miasta. Mosty Chrobrego łączą osiedla Sępolno i Zalesie z północnymi peryferiami -  osiedle 
Swojczyce i stanowią ważny element ciągu komunikacyjnego prowadzącego z centrum 
Wrocławia do miejscowości Kamieniec Wrocławski, Czernica oraz miasta Jelcz-Laskowice 
(droga wojewódzka nr 455), zatem w interesie społecznym i gospodarczym jest 
przeprowadzenie inwestycji w jak najkrótszym czasie. Nadanie niniejszej decyzji rygoru 
natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione również potrzebą wykonania robót w jak 
najszybszym terminie z uwagi na zły stan techniczny istniejącego mostu.'

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie transportu drogowego, 
jak i planowane terminy realizacji inwestycji, uzasadniają nadanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności (wyrok NSA z dnia 
28 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 93/14).

Biorąc pod uwagę całość akt sprawy i przeprowadzone postępowanie administracyjne, 
Wojewoda Dolnośląski nie dopatrzył się przesłanek opóźniających bądź uniemożliwiających 
wydanie zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania 
do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, 
w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.

2. Prezydent Wrocławia, Zarząd Geodezji, Kartografii i K!atastm-Miejslaego, Al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław, 
(załączniki: nr 1 -1  kpi., nr 2 -  1 kpi.),

3. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Komandorska 16, 
50-022 Wrocław (załączniki: nr 1 (1 kpi), nr 2 (1 kpi)) - za pośrednictwem Inwestora),

4. IF-AB - a/a. (załączniki: nr 1 (1 kpi.), nr 2 (1 kpi.), nr 3 (1 kpi.)).

W związku z powyższym orzeczono jak  w sentencji decyzji.

Otrzymują’.
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Do wiadomości:
1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław (załączniki: nr 3 - 1  kpi.),
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław -  do sprawy 

WOOŚ.420.154.2018.BZ.13,
3. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury, Oddział Wywłaszczeń i Odszkodowań, w miejscu.

Strony postępowania, w  myśl art. l l f  ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, zostaną zawiadomione o wydaniu niniejszej decyzji, 
w drodze obwieszczenia, ze skutkiem doręczenia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń 
na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia, 
w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych 
urzędów oraz w prasie lokalnej.

Dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym zajmowanych działek 
zostanie wysłane zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej 
inwestycji drogowej na adres wskazany w katastrze nieruchomości.
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