
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.5.6.2022.MN

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

DECYZJA Nr I - P - 41/22

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 w związku z art. 80 ust. 1 
pkt 2, art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) §1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem 
pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz. 1539) oraz na podstawie 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 o pozwolenie na rozbiórkę 
i budowę złożonego w dniu 20 stycznia 2022 r., skorygowany dnia 4 lutego 2022 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę
dla

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z /s w Warszawie 
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

obejmującego:

Budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5MPa wraz 
z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 MPa 
przewidzianą do realizacji na działkach nr 275, nr 12, nr 10/2, AM-1, obręb 0007 
Pasieczna, jedn. ewiden. 021904 5 Jaworzyna Śląska w ramach zadania II. „Usunięcie 
zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Jaworzyna Śląska”,

zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez:
-  mgr inż. Igora Tomasza Zamirskiego, nr uprawnień -  263/DOS/08 do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
wpisanego na listę członków Dolnośląskiej Okręgowe] Izby Inżynierów Budownictwa 
pod nr- DOŚ/IS/0067/09,

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 pkt 1 - 4  Prawo 
budowlane:
1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 

budowlanych:
1) Przestrzegać ustaleń i uzgodnień zawartych w projekcie budowlanym oraz 

obowiązujących przepisów bhp i techniczno -  budowlanych, dotyczących realizacji 
robót budowlanych,

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:----
3. Terminy rozbiórki: według harmonogramu robót.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy -  Prawo budowlane oraz § 2 ust. 1 pkt 13 lit. a 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora



nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554), nakłada się na inwestora obowiązek 
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

U Z A S A D N I E N I E
Inwestor -  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działający przez pełnomocnika Pana Igora 
Zamirskiego w dniu 20 stycznia 2022 r. złożył w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
Wydziale Infrastruktury wniosek o pozwolenie na budowę wraz z trzema egzemplarzami 
projektu budowlanego. Wniosek został skorygowany przez pełnomocnika w dniu 4 lutego 
2022 r.

Pismem z dnia 22 lutego 2022 r. Wojewoda Dolnośląski zawiadomił strony 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Analizując złożone materiały, tutejszy Organ stwierdził, że dokumentacja budowlana 
jest niekompletna pod względem materialnoprawnym, tj. nie spełnia wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach prawa i wymaga uzupełnienia. Wobec powyższego, w trakcie 
postępowania administracyjnego postanowieniem Nr 56/22 z dnia 22 lutego r., tutejszy Organ 
nałożył na Inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości występujących w przedłożonej 
dokumentacji poprzez uzupełnienie 3 egzemplarzy projektu zagospodarowania terenu 
o sporządzenie części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie 
do celów projektowych lub jej kopii - § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. poz.1609). Poinformowano, iż zgodnie z art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1990, 
z późn. zm.) przez mapę do celów projektowych rozumie opracowanie kartograficzne, 
wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy 
zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne 
do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, 
klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, 
o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została 
sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego 
wyniku weryfikacji. Wskazano, iż część rysunkowa projekt zagospodarowania terenu 
sporządzona została na mapie, która nie zawierała klauzuli urzędowej stanowiącej potwierdzenie 
przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Świdnickiego jak 
również nie zawierała oświadczenia wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu 
pozytywnego wyniku weryfikacji.

Uzupełniony w powyższym zakresie projekt budowlany należało złożyć w tutejszym 
Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2022 r. pod rygorem wydania 
decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia 
na budowę.

W odpowiedzi na w/w postanowienie Wojewody Dolnośląskiego Inwestor działający 
przez pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego przy piśmie z dnia 17 marca 2022 r., (data 
wpływu do tutejszego Urzędu 25 marca 2022 r.) usunął nieprawidłowość występującą 
w przedłożonej dokumentacji.

W toku postępowania administracyjnego pismem z dnia 22 lutego 2022 r., tutejszy 
Organ wystąpił do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, 
Delegatura w Wałbrzychu z prośbą o zajęcie stanowiska zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo 
budowlane w związku z art. 106 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
dla omawianej inwestycji. W myśl art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów
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budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje 
organ administracji architektoniczno — budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, 
Delegatura w Wałbrzychu przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2022 r. znak: 
W/Arch.5152.1.2022.MK (data wpływu do tut. Urzędu 11 kwietnia 2022 r.) przesłał 
do tutejszego Organu egzemplarz projektu budowlanego z przytoczeniem art. 39 ust. 4 ustawy 
Prawo budowlane, co uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionych w projekcie 
budowlanym rozwiązań projektowych. Zgodnie z tym przepisem wojewódzki konserwator 
zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub 
rozbiórkę obiektów budowlanych w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Niezajęcie 
stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku 
rozwiązań projektowych.

W myśl zatem art. 35 ust. 1 ustawy -  Prawo budowlane, przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania 
działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji 
architektoniczno -budo wl anej sprawdza:
1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno- 

budowlanego z:
a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami 

prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
w przypadku braku miejscowego planu,

b) wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji
0 środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 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,

c) ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno- 

budowlanymi;
3) kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:
a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 

ust. 1 pkt lb,
c) kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta

1 projektanta sprawdzającego,
d) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;

4) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień 
budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Przedłożony do zatwierdzenia projekt budowlany został 
sporządzony w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska, podjętego uchwałą Nr XLIII/15/14 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 marca 2014 r., opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 2135.

Planowane zadanie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
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Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 
ustawy 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. poz. 2389) Burmistrz Jaworzyny Śląskiej w dniu 21 lipca 
2021 r. wydał decyzję (znak: GNS.6220.3.7.2021) o środowiskowych uwarunkowaniach 
stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie nowego odcinka gazociągu DN250 wraz 
z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach zadania II. „Usunięcie zwarcia 
rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Jaworzyna Śląska””. Decyzja nie zawiera 
uwarunkowań niezbędnych do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Odnosząc się do art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, stwierdzono zgodność 
projektu zagospodarowania terenu w tym z przepisami techniczno -  budowlanymi. 
W dokumentacji projektowej znajdują się także oświadczenia projektanta i projektanta 
sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej.

Tutejszy Organ nie stwierdził również naruszeń w zakresie kompletności projektu 
budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń 
oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -  wobec obowiązku 
wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy -  Prawo budowlane. Dokumentacja zawiera 
między innymi:

1) ostateczną decyzję Zarządu Powiatu w Świdnicy Nr 147/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. 
(znak: PT.4200.155.2021) zezwalającą na lokalizację w pasie drogowym drogi 
powiatowej Nr 2884D sieci gazowej wysokiego ciśnienia,

2) ostateczną decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Nr 361/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. udzielającą 
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią nowych obiektów oraz przebudowę urządzenia wodnego,

3) mapę i protokół Starosty Świdnickiego z narady koordynacyjnej w sprawie 
znak: GKII.4040.209.2021 zakończonej w dniu 2 grudnia 2021 r. w sprawie 
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji stwierdzono również, iż projekt budowlany 
został opracowany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane 
i legitymujące się aktualnym na dzień opracowania projektu zaświadczeniem o wpisie-na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego. Fakt ten wynika ze znajdujących się 
w materiale dowodowym decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczeń właściwej izby 
samorządu zawodowego.

W przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym stwierdzono, iż wniosek 
Inwestora wraz z projektem budowlanym spełnia warunki określone w art. 32 ust. 1 i ust. 4 
oraz art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego orzekam 
jak na wstępie.

Od decyzji przysługuje stronie postępowania prawo złożenia odwołania do Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Organu wydającego 
decyzję, w terminie 14 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.
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ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, z późn. zm.) uiszczono opłatę skarbową w wysokości:
-  47 zł za zatwierdzenie projektu budowlanego,
-  105 zł za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane,
-  36 zł za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów Prawa budowlanego 

na rozbiórkę obiektu budowlanego,
-  34 zł za pełnomocnictwo (2 x 17 zł za każde pełnomocnictwo).
Załączniki:
Projekt budowlany -  1 egz. (Inwestor);
Projekt budowlany -  1 egz. (DWINB);
Projekt budowlany -  1 egz. (IF.AB) -  a/a; 2 L|  ̂ jp

ZASTĘPC!

Otrzymują;
1. Igor Zamirski -  pełnomocnik Inwestora;
2. Władysław Jabcoń;
3. Karolina Magdalena Kudyba;
4. Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej -  Curie 7, 58-100 Świdnica;
5. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska;
6. IF-AB - a/a.

Do wiadomości:
1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław;
2. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska (do sprawy: GNŚ.6220.3.7.2021);

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu 
do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 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.

P o u c z e n i e
1. Inw esto r je s t obow iązany zaw iadom ić o zam ierzonym  term inie  rozpoczęcia  robót budow lanych w łaściw y organ nadzoru budow lanego 
oraz p ro jek tan ta  sp raw ującego nadzór nad zgodnością  realizacji budow y z pro jektem , do łączając  na  piśm ie:
1) ośw iadczenie  k ierow nika budow y (robót) stw ierdzające sporządzenie  p lanu bezp ieczeństw a i ochrony zd row ia  oraz przyjęcie obow iązku 
k ierow ania  budow ą (robotam i budow lanym i), a także zaśw iadczenie, o k tórym  m ow a w  art. 12 ust. 7 ustaw y z dn ia  7 lipca 1994 r. -  Praw o 
budow lane;
2) w  przypadku  ustanow ien ia  nadzoru  inw estorskiego -  ośw iadczenie inspektora nadzoru  inw estorskiego stw ierdzające przyjęcie obow iązku 
pełn ienia  nadzoru  inw estorskiego nad  danym i robotam i budow lanym i, a także zaśw iadczenie , o k tórym  m ow a w  art. 12 ust. 7 ustaw y  z dnia 
7 lipca 1994 r. -  P raw o budow lane;
3) inform ację  zaw ierającą dane zam ieszczone w  ogłoszeniu , o k tórym  m ow a w  art. 42  ust. 2 pk t 2 ustaw y z  dn ia  7 lipca 1994 r. -  Prawo 
budow lane (zob. art. 41 ust. 4 ustaw y z  dnia  7 lipca  1994 r. -  Praw o budow lane).
2. D o uży tkow ania  obiektu  budow lanego, na  którego budow ę w ym agane je s t pozw olenie na  budow ę, m ożna  p rzystąpić  po zaw iadom ieniu  
w łaściw ego  organu nadzoru  budow lanego o zakończen iu  budow y, je że li organ ten, w  term inie 14 dni od dn ia  doręczenia  zaw iadom ienia, nie 
zgłosi sprzeciw u w  drodze decyzji (zob. art. 54 ustaw y z dnia  7 lipca  1994 r. -  Praw o budow lane). Przed p rzystąpieniem  do użytkow ania 
obiektu  budow lanego inw estor je s t obow iązany uzyskać decyzję o pozw oleniu  na użytkow anie, jeżeli na budow ę obiektu  budow lanego je s t 
w ym agane pozw olenie na  budow ę i je s t  on zaliczony do kategorii: V, IX -X V I, X V II (z w yjątk iem  w arsz ta tów  rzem ieśln iczych, stacji 
obsługi pojazdów , m yjni sam ochodow ych i garaży do pięciu s tanow isk  w łącznie), XV III (z w yjątk iem  ob iek tów  m agazynow ych: budynki 
składow e, ch łodnie, hangary  i w iaty, a także budynków  kolejow ych: nastaw nie, podstacje  trakcyjne, lokom otyw ow nie, w agonow nie, 
s trażn ice  przejazdow e i m yjnie taboru  kolejow ego), XX, X X II (z w yjątk iem  placów  składow ych, posto jow ych i parkingów ), X X IV  
(z w yją tk iem  staw ów  rybnych), X X V II (z w yjątk iem  jazów , w ałów  przeciw pow odziow ych , opasek  i ostróg  brzegow ych oraz  row ów  
m elioracyjnych), X X V III-X X X  (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustaw y z  dn ia  7 lipca 1994 r. -  Praw o budow lane).
3. Inw esto r m oże p rzystąpić  do użytkow ania  obiektu  budow lanego przed w ykonan iem  w szystk ich  robót budow lanych pod w arunkiem  
uzyskan ia  decyzji o pozw oleniu  na użytkow anie w ydanej przez w łaściw y organ  nadzoru  budow lanego (zob. art. 55 ust. 1 pk t 3 ustaw y 
z  dn ia  7 lipca 1994 r. -  Praw o budow lane).
4. Inw esto r zam iast dokonan ia  zaw iadom ien ia  o zakończeniu  budow y m oże w ystąp ić  z  w niosk iem  o w ydanie  decyzji o pozw oleniu  na 
użytkow anie  (zob. art. 55 ust. 2 ustaw y z dn ia  7 lipca 1994 r. -  P raw o budow lane).
5. P rzed  w ydan iem  decyzji w  spraw ie pozw olen ia  na użytkow anie  obiektu  budow lanego w łaściw y organ nadzoru budow lanego 
przeprow adzi obow iązkow ą kontro lę  budow y zgodnie z  art. 59a ustaw y z dn ia  7 lipca 1994 r. -  Praw o budow lane (zob. art. 59 ust. 1 ustaw y 
z dnia  7 lipca 1994 r. -  Praw o budow lane). W niosek  o udzielenie pozw olen ia  na uży tkow anie  stanow i w ezw anie  w łaściw ego organu do 
przeprow adzen ia  obow iązkow ej kontroli budow y (zob. art. 57 ust. 6 ustaw y z dn ia  7 lipca 1994 r. -  Praw o budow lane).
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