
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
IF-AB.7820.10.2021 .KS

Wrocław, dnia 24 czerwca 2022 r.

DECYZJA Nr 13/2022 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Napodstawie art. l la u s t . 1 i ust. 2a, art. l ic ,  art. l l f  ust. 1, art. I l i ,  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.
0 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 art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektóiych 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 Miasta Wałbrzycha, wykonującego swoje zadania przy 
pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg, Komunikacji
1 Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającego 
za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożonego w  dniu 
10 czerwca 2021 r., uzupełnionego pod względem formalnym w dniach 9 września 2021 r., 
6 i 7 grudnia 2021 r.,

zezwalam

Prezydentowi Miasta Wałbrzycha
wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi 

tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych

na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej 
nr 367 oraz drogi wojewódzkiej nr 375, nazwanej przez Inwestora:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu
(„Droga sudecka”)”

oraz umarzam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej 

w zakresie działek nr 2, AM-1, obręb 0004 Boguszów Gorce, nr 300/3, AM-4, nr 431/4,
AM-5, obręb 0030 Sobięcin.

Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

I. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Sobięcin, miasta na prawach 
powiatu Wałbrzych, w województwie dolnośląskim. Na początkowym odcinku ok. 100 m 
droga przebiega poza terenem zabudowy, natomiast na dalszym odcinku droga znajduje 
na terenie zabudowy.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się rozbudowę i przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 367 oraz drogi wojewódzkiej nr 375: budowa i przebudowa jezdni, poboczy, 
chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok postojowych i stanowisk parkingowych,



budowa zatolc autobusowych, przebudowa, rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej budowa, przebudowa i likwidacja 
rowów, przepustów, budowa elementów organizacji oraz bezpieczeństwa ruchu, przebudowa 
i rozbudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. Ponadto w związku z realizacją 
inwestycji przewidziano roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy murów 
oporowych, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych, roboty budowlane 
w zakresie sieci niezwiązanych z drogą -  telekomunikacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych, 
elektroenergetycznych.

II. Powiązanie z innymi drogami publicznymi

W obrębie opracowania droga wojewódzka nr 367 klasy G (ul. 1 Maja) połączona jest 
za pomocą skrzyżowania:
-  z drogą gminną nr 116728D ldasy D (ul. Widok),
-  z drogą gminną nr 116715D klasy L (ul. Kresowa) oraz drogą gminną nr 11691 ID klasy D 

(ul. Marceliny Darowskiej),
-  z drogą gminną nr 116729D klasy L (ul. Cmentarna),
-  z drogą gminną nr 11672ID klasy D (ul. Henryka Jordana),
-  z drogą gminną nr 11673 OD klasy L (ul. Ignacego Krasickiego),
-  z drogą powiatową ni' 3397D klasy Z (ul. Karkonoska),
-  z drogą gminną nr 11673 ID klasy L (ul. Aleksandra Puszkina),
-  z drogą gminną nr 116733 klasy L (ul. Sportowa),
-  z drogą gminną nr 116709D klasy L (ul. Emilii Plater),
-  z drogą wojewódzką nr 375 klasy G (ul.II Armii).

W ramach przedsięwzięcia istniejące skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą 
gminną nr 116728D klasy D (ul. Widok) zostanie zlikwidowane, jednakże połączenie tych dróg 
zostanie zachowane poprzez nowoprojektowane skrzyżowanie w innej lokalizacji.

Pozostałe połączenia dróg publicznych zostaną zachowane, jednakże zmianie ulegnie 
jego geometria.

III. Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji

Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono na mapie sytuacyjnej w skali 1:500, 
stanowiącej załącznik nr 1 (1.1-1.6) do niniejszej decyzji w następujący sposób:
-  linia przerywana w kolorze czerwonym -pasy drogowe drogi wojewódzkiej nr 367 i nr 375 

(tabela nr 1, tabela nr 2, tabela nr 3 oraz tabela nr 4 niniejszej decyzji),
-  linia przerywana w kolorze błękitnym -  tereny linii kolejowej (tabela nr 5 niniejszej 

decyzji),
-  linia przerywana w kolorze fioletowym -  pasy drogowe dróg gminnych (tabela nr 6, 

tabela nr 7, tabela nr 8 niniejszej decyzji),
-  linia przerywana w kolorze żółtym -  nieruchomości zajmowane dla celów realizacji 

obowiązków, o których mowa w art. 1 l f  ust. 1 lit. b, lit. c, lit. e, lit. f  oraz lit. h ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, tj.: budowy i rozbiórki obiektów tymczasowych, budowy i przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, budowy urządzeń wodnych, budowy i przebudowy zjazdów 
oraz dla celów wykonywania robót budowlanych na podstawie oświadczenia 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (tabela nr 9 
niniejszej decyzji).

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach 
ewidencyjnych gruntów:
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1) Nieruchomości związane z realizacją inwestycji głównej
Tabela nr 1 N ieruchom ości zajęte dla celów rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 367 klasy G:

L.p. Obręb

N r działki Powierzchnia zajęcia stałego 
działki przeznaczonej p o d  

inwestycję
iha]

A M
Przed podziałem

Po podziale pod  
inwestycję

1 0030 Sobięcin 1 3/4 - 0,0283

2 0030 Sobięcin 1 3/3 - 0,0048

3 0030 Sobięcin 1 3/2 - 0,0288

4 0030 Sobięcin 1 3/1 3/5 0,1329

5 0030 Sobięcin 1 3/1 3/6 0,0081

6 0030 Sobięcin 2 8 8/1 0,1649

7 0030 Sobięcin 2 9 9/1 0,0152

8 0030 Sobięcin 2 10 10/1 0,0031

9 0030 Sobięcin 2 11/1 11/3 0,0024

10 0030 Sobięcin 1 5/21 5/31 0,0060

11 0030 Sobięcin 1 5/22 5/33 0,0034

12 0030 Sobięcin 1 5/23 5/35 0,0139

13 0030 Sobięcin 1 5/24 5/37 0,0310

14 0030 Sobięcin 1 5/25 5/39 0,0025

15 0030 Sobięcin 1 5/8 5/43 0,0223

16 0030 Sobięcin 1 5/7 5/41 0,0121

17 0030 Sobięcin 2 15/14 15/15 0,0172

18 0030 Sobięcin 1 16/1 16/3 0,0874

19 0030 Sobięcin 2 18/1 18/3 0,0446

20 0030 Sobięcin 1 6 6/1 0,0231

21 0029 Sobięcin 8 162 162/3 0,0987

22 0030 Sobięcin 3 86/3 - 0,0031

23 0030 Sobięcin 4 285 285/1 0,0100

24 0029 Sobięcin 8 161/4 161/7 0,0116

25 0029 Sobięcin 8 158/1 - 0,0049

26 0029 Sobięcin 8 157/1 - 0,0567

27 0029 Sobięcin 8 146/8 146/11 0,0262

28 0029 Sobięcin 8 146/5 - 0,0069

29 0029 Sobięcin 8 146/4 146/9 0,0112

30 0029 Sobięcin 8 138/3 138/4 0,0057

31 0030 Sobięcin 4 298/3 298/4 0,0030

32 0030 Sobięcin 4 310/1 - 0,0405

33 0030 Sobięcin 5 424/2 424/9 0,0034

34 0029 Sobięcin 5 62/1 62/5 0,0196

35 0029 Sobięcin 5 60/1 60/4 0,0042

36 0029 Sobięcin 5 59/1 - 0,0276

37 0029 Sobięcin 5 58/1 - 0,0128

38 0029 Sobięcin 5 57/1 - 0,0223

39 0029 Sobięcin 5 52/1 53/3 0,0307

40 0029 Sobięcin 5 66/3 66/6 0,0114

41 0029 Sobięcin 5 66/5 66/8 0,0020

42 0029 Sobięcin 5 51/2 - 0,0046

43 0029 Sobięcin 5 51/1 51/3 0,0093

44 0030 Sobięcin 5 433/3 433/5 0,0095

45 0030 Sobięcin 5 434/1 434/2 0,0018

46 0030 Sobięcin 5 434/1 434/3 0,0011

47 0030 Sobięcin 5 435/1 435/2 0,0002

48 0030 Sobięcin 5 436/2 436/5 0,0017

49 0030 Sobięcin 5 437/1 437/4 0,0061

50 0029 Sobięcin 5 37/5 37/6 0,0089

51 0029 Sobięcin 5 65/1 65/3 0,0089
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52 0029 Sobięcin 5 36/3 - 0,0034
53 0029 Sobięcin 5 36/4 - 0,0040
54 0029 Sobięcin 5 36/6 36/7 0,0158
55 0029 Sobięcin 5 36/6 36/8 0,0005
56 0029 Sobięcin 5 35/4 35/5 0,0169
57 0029 Sobięcin 5 34/1 - 0,0180
58 0028 Sobięcin 4 137/4 137/7 0,0073
59 0030 Sobięcin 4 442/1 - 0,1334
60 0030 Sobięcin 5 446/3 446/6 0,0062
61 0030 Sobięcin 4 365 365/1 0,0397

Tabela nr 2 N ieruchom ości stanow iące istniejący pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 367 klasy G:
N r działki Powierzchnia zajęcia stałego

L.p. Obręb A M
Przed podziałem Po podziale p o d  

inwestycję

działki przeznaczonej p o d  
inwestycję

Nieruchomości, na których prace budowlane będą realizowane na podstawie 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 .-P ra w o  budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.) 

w zw. z art. 11 i ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

1 0030 Sobięci

0030 Sobięci

0030 Sobięci

0030 Sobięci

0030 Sobięci

0030 Sobięci
0030 Sobięci

0030 Sobięci

0030 Sobięci
10 0030 Sobięci

11 0030 Sobięci
12 0029 Sobięci

13 0029 Sobięci
14 0029 Sobięci
15 0029 Sobięci
16 0030 Sobięci

17 0030 Sobięci
18 0030 Sobięci

19 0030 Sobięci

20 0030 Sobięci

21 0030 Sobięci
22 0030 Sobięci
23 0030 Sobięci
24 0030 Sobięci

25 0029 Sobięci
26 0029 Sobięci

27 0029 Sobięci

28 0029 Sobięci

29 0029 Sobięci
30 0029 Sobięci

31 0029 Sobięci

32 0029 Sobięci
33 0030 Sobięci
34 0030 Sobięci

35 0030 Sobięci

36 0030 Sobięci

37 0030 Sobięci

38 0030 Sobięci

39 0030 Sobięci

40 0030 Sobięci

41 0030 Sobięci
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42 0030 Sobięcin 4 310/2 - 0,0025

43 0029 Sobięcin 5 63/2 - 0,0073

44 0029 Sobięcin 5 62/2 - 0,0049

45 0029 Sobięcin 5 60/2 - 0,0007

46 0029 Sobięcin 5 59/2 - 0,0048

47 0029 Sobięcin 5 58/2 - 0,0146

48 0029 Sobięcin 5 57/2 - 0,0053

49 0029 Sobięcin 5 52/2 - 0,0079

50 0029 Sobięcin 5 66/2 - 0,0082

51 0029 Sobięcin 5 49/2 - 0,0027

52 0030 Sobięcin 5 437/3 - 0,0001

53 0029 Sobięcin 5 37/2 - 0,0192

54 0029 Sobięcin 5 65/2 - 0,0156

55 0029 Sobięcin 5 36/2 - 0,0120

56 0029 Sobięcin 5 35/2 - 0,0073

57 0029 Sobięcin 5 34/2 - 0,0066

58 0028 Sobięcin 4 138/2 - 0,0089

59 0030 Sobięcin 5 423/2 - 0,7183

60 0030 Sobięcin 2 13/2 - 0,0175

Tabela nr 3 Nieruchom ości zajęte dla celów rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 375 klasy G:

L.p. Obręb A M

Nr działki Powierzchnia zajęcia stałego 
działki przeznaczonej p o d  

inwestycję 
fh a l

P rzed podziałem
Po podziale p o d  

inwestycję

1 0029 Sobięcin 5 33 33/1 0,0260

2 0029 Sobięcin 5 32 32/1 0,0252

3 0029 Sobięcin 5 22 22/1 0,0006

4 0029 Sobięcin 5 21/1 21/4 0,0242

5 0028 Sobięcin 4 127 127/1 0,0018

6 0028 Sobięcin 4 130/4 130/6 0,0081

7 0028 Sobięcin 4 130/5 130/8 0,0009

8 0028 Sobięcin 4 131/2 131/3 0,0018

9 0028 Sobięcin 4 132/3 132/4 0,0094

10 0028 Sobięcin 4 134/3 134/4 0,0026

11 0029 Sobięcin 5 53 53/4 0,0054

Tabela nr 4 N ieruchom ość stanowiąca istniejący pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 375 klasy G:

L.p. Obręb A M

Nr działki Powierzchnia zajęcia stałego  
działki przeznaczonej p o d  

inwestycję

M
Przed podziałem

Po podziale p o d  
inwestycję

Nieruchomość, na której prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. I l i  ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych'.

1 0028 Sobięcin 4 108/4 - 0,1999

Tabela nr 5 Nieruchom ości stanowiące teren linii kolejowej:

L.p. Obręb A M
Nr

działki

Powierzchnia 
zajęcia stałego 

działki 
przeznaczonej pod  

inwestycję [ha]

Cel czasowego zajęcia

1
0030

Sobięcin 2 1 0,0889
Rozbiórka istniejącego wiaduktu kolejowego, budowa i rozbiórka tymczasowej 
drogi dojazdowej DT1 o nawierzchni kruszywowej, wykonanie skarp wykopu 

drogi wojewódzkiej

2
0030

Sobięcin 1 7 0,1813

Rozbiórka istniejącego wiaduktu kolejowego, budowa i rozbiórka tymczasowej 
drogi dojazdowej DT2 o nawierzchni kruszywowej, wykonanie skarp 

wykopu/nasypu drogi wojewódzkiej, remont istniejącego przepustu murowanego, 
umocnienie wlotu i wylotu istniejącego przepustu narzutem kamiennym, budowa 

murów oporowych M l i M2
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Tabela nr 6 nieruchom ości zajęte dla celów rozbudowy drogi gminnej nr 116731D klasy D (ul. Puszkina), 
zgodnie z art. l l f  ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy o szczególnych zasadach przygotow ania i  realizacji

2) Nieruchomości zajęte dla celów realizacji robót budowlanych związanych
z inwestycją główną

inwestycji w zakresie dróg publicznych:

L.p. Obręb Arkusz mapy
N r działki Powierzchnia zajęcia stałego działki 

przeznaczonej p o d  inwestycję 
[ha]przed  podziałem p o  podziale p o d  

inwestycję

Nieruchomości przeznaczone pod projektowany pas drogowy drogi gminnej nr 11673 ID

1 0029 Sobięcin 7 78/2 78/5 0,0092

2 0029 Sobięcin 7 78/1 78/3 0,0092

3 0029 Sobięcin 7 82 82/1 0,0013

4 0029 Sobięcin 7 81 81/1 0,0010

5 0029 Sobięcin 7 80/3 - 0,0076

6 0029 Sobięcin 7 80/4 80/5 0,0003

7 0029 Sobięcin 5 64 64/2 0,0002

8 0029 Sobięcin 5 63/1 63/3 0,0044

9 0029 Sobięcin 5 62/1 62/3 0,0038

10 0029 Sobięcin 5 35/4 35/8 0,0007

11 0029 Sobięcin 5 35/4 35/7 0,0066

12 0029 Sobięcin 5 35/3 - 0,0023

13 0029 Sobięcin 5 33 33/2 0,0137

14 0028 Sobięcin 4 137/4 137/5 0,0138

Nieruchomości stanowiące istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 116731D, na których roboty budowlane będą realizowane 
na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w  art. 33 ust. 2 
pkt 2 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. I l i  ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w r akresie

dróg publicznych:

15 0029 Sobięcin 5 27 - 0,0342

16 0029 Sobięcin 7 79 - 0,0064

17 0029 Sobięcin 7 80/2 - 0,0002

18 0028 Sobięcin 4 136/6 - 0,0128

19 0029 Sobięcin 5 53 53/1 0,0328

20 0029 Sobięcin 5 53 53/3 0,0107

Tabela nr 7 nieruchom ości zajęte dla celów rozbudowy drogi gminnej nr 116728D klasy D (ul. W idok),
zgodnie z art. l l f  ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy o szczególnych zasadach przygotow ania i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych:_________________________________________________________

L.p. Obręb Arkusz mapy
N r działki Powierzchnia zajęcia stałego działki 

przeznaczonej p o d  inwestycję 
[Im]przed  podziałem p o  podziale p o d  

inwestycję

Nieruchomość przeznaczona pod projektowany pas drogowy drogi gminnej nr 116728D

1 0030 Sobięcin 1 6 6/3 0,0303

Nieruchom ości stanowiące istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 116728D, na których roboty budowlane będą realizowane 
na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 
pkt 2 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. I l i  ust. I ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w  zaki-esie

dróg publicznych:

2 0029 Sobięcin 9 171/2 - 0,0324

3 0029 Sobięcin 8 162 162/1 0,0243

4 0029 Sobięcin 8 162 162/2 0,0573
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Tabela nr 8 nieruchom ości zajęte dla celów rozbudowy drogi gminnej nr 116730D klasy D (ul. Krasickiego), 
zgodnie z art. l l f  ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych:

L.p. Obręb Arkusz mapy
N r działki Powierzchnia zajęcia stałego działki 

przeznaczonej p o d  inwestycję 
[ha]p rzed  podziałem

p o  podziale p o d  
inwestycję

Nieruchomość przeznaczona pod projektowany pas drogowy drogi gminnej nr 116730D

1 0029 Sobięcin 7 115/3 - 0,039

Nieruchom ość stanowiąca istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 116730D, na której roboty budowlane będą realizowane na podstawie 
oświadczenia o posiadanym praw'ie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Prawo budowlane W' zw. z art. I l i  ust. 1 ustaw}' o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w  zakresie dróg
publicznych:

2 0029 Sobięcin 8 118/1 - 0,0043

Tabela nr 9 N ieruchom ości zajęte dla celów obowiązku budowy i rozbiórki obiektów tym czasowych, 
budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy urządzeń wodnych, budowy  
i przebudowy zjazdów, określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchom ości dla realizacji tych 
obowiązków i zezwolenia na ich w ykonanie oraz dla celów w ykonywania robót budowlanych  
na podstawie oświadczenia o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchom ością na cele
budowlane, zgodnie z art. l l f  ust. 1 pkt 8 lit. b, lit. c, lit. e, lit. f, lit. h lit. i, lit. j ustawy 

:nvch:

L.p. Obręb A M

Nr działki
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1 0030
Sobięcin

1 3/1 3/7 0,0467
Budowa i rozbiórka tymczasowej drogi 

dojazdowej DT1
TAK NIE TAK NIE

2
0030

Sobięcin 2 8 8/2 0,2002
Budowa i rozbiórka tymczasowej drogi 

dojazdowej DT2
TAK NIE TAK NIE

3 0030
Sobięcin 2 8 8/2 0,0121

Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego 
napięcia

TAK TAK TAK NIE

4
0030

Sobięcin
2 8 8/2 0,0078 Budowa kanalizacji deszczowej TAK TAK TAK NIE

5 0030
Sobięcin

2 22 - 0,0112
Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego 

napięcia
TAK TAK TAK NIE

6
0030

Sobięcin 2 22 - 0,0181 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem TAK TAK TAK NIE

7
0030

Sobięcin 2 23 - 0,0710
Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego 

napięcia TAK TAK TAK NIE

8
0030

Sobięcin
2 24 - 0,077

Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego 
napięcia TAK TAK TAK NIE

9
0030

Sobięcin 2 10 10/2 0,0028

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 
wojewódzkiej 367 na drogę wewnętrzną 

zlokalizowaną na działce nr 10 (po podziale 
nr 10/2)

TAK NIE TAK NEE

10 0030
Sobięcin 2 11/1 11/4 0,0189

Budowa i rozbiórka tymczasowej drogi 
dojazdowej DT3 TAK NIE TAK NIE

11 0030
Sobięcin 1 5/16 - 0,0303

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 
wojewódzkiej nr 367 na drogę wewnętrzną 

ul. Zachodnią na działce 5/16
TAK NIE TAK NIE

12 0030
Sobięcin 1 5/16 - 0,0034 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK NIE TAK NIE

13 0030
Sobięcin 1 5/16 - 0,0074

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia drogowego

TAK NIE TAK NIE

14 0030
Sobięcin 2 15/10 - 0,0003 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK NIE TAK NIE

15 0030
Sobięcin

2 12/1 - 0,0003 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK NIE TAK NIE

16
0030

Sobięcin 1 5/22 5/34 0,0015
Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia
TAK TAK TAK NIE
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17 0030
Sobięcin 1 5/23 5/36 0,0008 Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia TAK TAK TAK NIE

18 0029
Sobięcin 8 161/3 - 0,0014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia TAK TAK TAK NIE

19 0029
Sobięcin 8 161/4 161/8 0,0045 Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia TAK TAK TAK NIE

20 0029
Sobięcin 8 161/4 161/8 0,0040 Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 

wojewódzkiej nr 367 do działki nr 161/3 TAK TAK TAK NIE

21 0029
Sobięcin 8 161/4 161/8 0,0014 Przebudowa sieci oświetleniowej -  likwidacja 

lampy P03 TAK NIE TAK NIE

22 0030
Sobięcin 4 287/3 - 0,006 Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia TAK TAK TAK NIE

23 0030
Sobięcin

4 287/2 - 0,0010 Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego 
napięcia TAK TAK TAK NIE

24 0030
Sobięcin 4 287/2 - 0,0010 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK NIE TAK NIE

25 0030
Sobięcin 4 287/4 - 0,0003 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK NIE TAK NIE

26 0030
Sobięcin 4 288/1 - 0,0005 Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

oświetlenia drogowego -  likwidacja lampy P 04 TAK NIE TAK NIE

27 0030
Sobięcin 4 288/1 - 0,0004 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK NIE TAK NIE

28 0030
Sobięcin 4 288/1 - 0,0005 Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 

wojewódzkiej nr 367 na działkę nr 336 TAK TAK TAK NIE

29 0030
Sobięcin 4 336 - 0,0013 Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 

wojewódzkiej nr 367 na działkę nr 336 TAK NIE TAK NIE

30
0030

Sobięcin 4 289/5 - 0,0023 Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 
wojewódzkiej nr 367 na działkę nr 289/5 TAK NIE TAK NIE

31 0029
Sobięcin 8 144/1 - 0,0087

Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 
nr 116729D klasy L ul. Cmentarnej z drogą 

wojewódzką nr 367 klasy G
TAK NIE TAK NIE

32 0029
Sobięcin 8 159/1 - 0,0005 Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

oświetlenia drogowego TAK TAK TAK NIE

33 0030
Sobięcin 4 289/5 - 0,0019 Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 

wojewódzkiej nr 367 na działkę nr 290/5 TAK TAK TAK NIE

34 0030
Sobięcin 4 290/5 - 0,0014 Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 

wojewódzkiej nr 367 na działkę nr 290/5 TAK NIE TAK NIE

35 0030
Sobięcin 4 291/1 - 0,0003 Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

oświetlenia drogowego TAK TAK TAK NIE

36 0029
Sobięcin 8 156/4 - 0,0011 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK NIE TAK NIE

37 0029
Sobięcin 8 155/5 - 0,0092 Zabezpieczenie istniejącego muru oporowego TAK NIE NIE TAK

38 0030
Sobięcin 4 292/5 - 0,0002 Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi 

wojewódzkiej nr 367 na działkę nr 293/1 TAK TAK TAK NIE

39 0030
Sobięcin 4 293/1 - 0,0005 Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi 

wojewódzkiej nr 367 na działkę nr 293/1 TAK NIE TAK NIE

40 0030
Sobięcin 4 294/1 - 0,0023 Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi 

wojewódzkiej nr 367 na działkę nr 294/1 TAK NIE TAK NIE

41 0030
Sobięcin 4 295/4 - 0,0008 Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi 

wojewódzkiej nr 367 na działkę nr 294/1 TAK TAK TAK NIE

42 0030
Sobięcin

4 295/4 - 0,0002 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK NIE TAK NIE

43 0030
Sobięcin 4 295/4 - 0,0005 Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi 

wojewódzkiej nr 367 na działkę nr 295/4 TAK NIE TAK NIE

44 0030
Sobięcin

4 296/3 - 0,0081 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK TAK TAK NIE

45 0029
Sobięcin

8 150/1 - 0,0017
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 

wojewódzkiej nr 367 do działki nr 150/1 (droga 
wewnętrzna)

TAK NIE TAK NIE

46 0030
Sobięcin 4 298/3 298/5 0,0035 Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

oświetlenia drogowego TAK TAK TAK NIE

47
0030

Sobięcin 4 297/2 - 0,0005 Przebudowa sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia drogowego TAK TAK TAK NIE

48 0030
Sobięcin 4 357/3 - 0,0035 Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

oświetlenia drogowego TAK NIE TAK NIE

49 0030
Sobięcin 4 357/3 - 0,0029

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
367 klasy G z drogą gminną nr 116721D klasy D 

-  ul. Jordana
TAK NIE TAK NIE

50 0029
Sobięcin 7 115/4 - 0,0004 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK TAK TAK NIE

51 0029
Sobięcin 7 111/1 - 0,0017 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK TAK TAK NIE
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52 0030
Sobięcin 4 303/1 - 0,0003 Przebudowa zjazdu indywidualnego z  drogi 

wojewódzkiej nr 367 na działkę nr 306/1 TAK TAK TAK NIE

53 0030
Sobięcin 4 306/1 - 0,0007

Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi 
wojewódzkiej nr 367 na działkę nr 306/1 TAK NIE TAK NIE

54 0030
Sobięcin

4 308/3 - 0,0004 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK NIE TAK NIE

55 0030
Sobięcin

4 308/3 - 0,0005 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK NIE TAK NIE

56 0029
Sobięcin

7 104/1 - 0,0019 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK NIE TAK NIE

57 0029
Sobięcin 7 104/1 - 0,0005

Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego 
napięcia

TAK TAK TAK NIE

58 0029
Sobięcin 7 85/5 - 0,0001 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK TAK TAK NIE

59 0029
Sobięcin 7 84/1 - 0,0002 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK TAK TAK NIE

60 0030
Sobięcin

5 424/2 424/10 0,0006
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

oświetlenia drogowego
TAK TAK TAK NIE

61 0029
Sobięcin

5 64 64/1 0,0065 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK TAK TAK NIE

62 0029
Sobięcin 5 64 64/1 0,0010 Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia
TAK TAK TAK NIE

63 0030
Sobięcin

5 431/2 - 0,0011
Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia
TAK TAK TAK NIE

64 0030
Sobięcin

5 433/4 - 0,0024 Przebudowa sieci odwodnienia budynku TAK TAK TAK NIE

65 0029
Sobięcin 5 52/1 52/4 0,161 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK TAK TAK NIE

66 0030
Sobięcin

5 435/1 435/3 0,0003 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK TAK TAK NIE

67
0029

Sobięcin 5 49/3 - 0,0026
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 
367 klasy G z  drogą gminnej nr 116733D klasy L 

-  ul. Sportową
TAK NIE TAK NIE

68 0030
Sobięcin 5 438/1 - 0,0108

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 
wojewódzkiej nr 367 na drogę wewnętrzną ul. E. 

Plater na działce nr 438/1
TAK NIE TAK NIE

69 0030
Sobięcin

5 438/1 - 0,0018
Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia
TAK TAK TAK NIE

70
0030

Sobięcin 5 438/1 - 0,0055 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK TAK TAK NIE

71 0029
Sobięcin 5 65/1 65/4 0,120 Przebudowa sieci teletechnicznych TAK TAK TAK NIE

72
0029

Sobięcin 5 65/1 65/4 0,120 Przebudowa kanału technologicznego TAK TAK TAK NIE

73 0029
Sobięcin 5 65/1 65/4 0,0740

Budowa i rozbiórka tymczasowej drogi 
objazdowej

TAK NIE TAK NIE

74 0029
Sobięcin 5 36/6 36/9 0,0069 Przebudowa sieci teletechnicznych TAK TAK TAK NIE

75
0029

Sobięcin 5 36/6 36/9 0,0069 Przebudowa kanału technologicznego TAK TAK TAK NIE

76
0029

Sobięcin 5 36/6 36/9 0,0016 Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia TAK TAK TAK NIE

77 0029
Sobięcin 5 36/6 36/9 0,0385

Budowa i rozbiórka tymczasowej drogi 
objazdowej

TAK NIE TAK NIE

78
0029

Sobięcin 5 35/4 35/6 0,0075 Przebudowa sieci teletechnicznych TAK TAK TAK NIE

79 0029
Sobięcin 5 35/4 35/6 0,0075 Przebudowa kanału technologicznego TAK TAK TAK NIE

80 0029
Sobięcin 5 35/4 35/6 0,0078 Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia TAK TAK TAK NIE

81 0029
Sobięcin 5 35/4 35/6 0,0350

Budowa i rozbiórka tymczasowej drogi 
objazdowej

TAK NIE TAK NIE

82 0030
Sobięcin 5 443/1 - 0,0087

Tymczasowe zabezpieczenie i remont istniejącegc 
muru oporowego

TAK NIE NIE TAK

83 0030
Sobięcin 5 445/2 - 0,0042 Tymczasowe zabezpieczenie i remont istniejącegc 

muru oporowego
TAK NIE NIE TAK

84
0030

Sobięcin 5 445/1 - 0,0022
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 

wojewódzkiej nr 367 na drogę wewnętrzną na 
działce nr 445/1

TAK NIE TAK NIE

85
0030

Sobięcin 5 445/1 - 0,0003 Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia TAK TAK TAK NIE

86
0030

Sobięcin 5 445/1 - 0,0004 Tymczasowe zabezpieczenie i remont istniejącegc 
muru oporowego

TAK MIE NIE TAK
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87 0030
Sobięcin 5 446/3 446/7 0,0010

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 
wojewódzkiej nr 367 na drogę wewnętrzną na 

działce nr 445/1
TAK TAK TAK NIE

88 0030
Sobięcin 5 446/3 446/7 0,0165 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej -  

odwodnienie budynku TAK NIE TAK NIE

89
0030

Sobięcin 5 450/1 - 0,0008 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK TAK TAK NIE

90 0029
Sobięcin 5 33 33/3 0,0119

Budowa i rozbiórka tymczasowej drogi 
objazdowej TAK NIE TAK NIE

91 0029
Sobięcin 5 33 33/3 0,0027 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK TAK TAK NIE

92 0029
Sobięcin 5 32 32/2 0,0107 Rozbiórka istniejących garaży TAK NIE TAK NIE

93 0028
Sobięcin 4 137/4 137/6 0,0149 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK TAK TAK NIE

94
0028

Sobięcin 4 137/4 137/6 0,0040 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TAK TAK TAK NIE

95 0028
Sobięcin 4 137/4 137/6 0,0049 Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia TAK TAK TAK NIE

96
0028

Sobięcin 4 134/3 134/5 0,0038 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK TAK TAK NIE

97 0028
Sobięcin 4 134/3 134/5 0,0008 Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia TAK TAK TAK NIE

98 0029
Sobięcin 5 31/2 - 0,0027 Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia TAK TAK TAK NIE

99 0028
Sobięcin 4 130/5 130/9 0,0031 Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 

wojewódzkiej nr 375 na działkę nr 130/9 TAK NIE TAIĆ NIE

100 0028
Sobięcin 4 130/5 130/9 0,0020 Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia TAK TAK TAK NIE

101 0028
Sobięcin 4 131/2 131/4 0,0004 Przebudowa zjazdu publicznego z drogi 

wojewódzkiej nr 375 na działkę nr 130/9 TAK TAK TAK NIE

102 0028
Sobięcin 4 131/2 131/4 0,0040 Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia TAK TAK TAK NIE

103 0028
Sobięcin 4 131/2 131/4 0,004 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej TAK TAK TAK NIE

104 0029
Sobięcin 5 21/2 - 0,0055 Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia TAK TAK TAK NIE

105 0029
Sobięcin 4 20 - 0,0012 Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia TAK NIE TAK NIE

106 0029
Sobięcin 7 80/3 - 0,0010 Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia TAK TAK TAK NIE

107 0029
Sobięcin 7 79 - 0,0006 Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia TAK TAK TAK NIE

108 0029
Sobięcin 5 27 - 0,0018 Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia TAK NIE TAK NIE

109
0030

Sobięcin 4 365 365/2 0,0078 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 
367 z drogą powiatową nr 3397D TAK NIE TAK NIE

IV. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska

Zgodnie z wymogiem art. 71 ust. 1 i ust. 2 piet 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
0 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1029) 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 środoMńsko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz § 3 ust. 1 pkt 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 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2017 r. (znak: WOOŚ.4210.23.2015.KC.54) 
ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa
1 przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa 
w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”.
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Po rozpatrzeniu złożonego odwołania, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 
16 listopada 2017 r. (znak: D 00ś-D śl.4210.12. 2017.AS.5), uchylił w części zaskarżoną 
decyzję i orzekł co do istoty oraz utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w pozostałej części.

Decyzja ta zawiera uwarunkowania niezbędne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środoMńsko. Inwestor odniósł się do powyższych uwarunkowań w punkcie 
4.12 części opisowej projektu zagospodarowania terenu. Wymagania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostały 
w następujący sposób spełnione:

-  zaprojektowano nawierzchnię o zmniejszonym poziomie hałasu na odcinkach od km
58+209 do km 58+509 o skuteczności 4 dB (od km 5+400 do km 5+700 wg decyzji 
środowiskowej) oraz od km 59+259 do końca opracowania o skuteczności 6 dB (od km 
6+450 do końca opracowania wg decyzji środowiskowej),

-  zaprojektowano osadniki we wpustach ulicznych w celu podczyszczenia ścieków
deszczowych przed ich przyjęciem przez odbiorniki i włączeniem do systemu 
odwodnienia,

-  zastosowano zasuwę awaryjnego odcięcia dopływu wód opadowych dla zbiornika
retencyjnego,

-  zaprojektowano odwodnienie drogi poprzez rowy otwarte na odcinku od km 57+934
do km 58+265 (od km 5+125 do km 5+390 wg decyzji środowiskowej) 
wraz z renowacją istniejącego przepustu oraz odwodnienie poprzez kanalizację 
deszczową na pozostałym odcinku drogi.

Ponadto powyższa decyzja określa warunki i wymagania korzystania ze środowiska 
w fazie realizacji i eksploatacji oraz użytkowania przedsięwzięcia, o których mowa w art. 82 
ust. 1 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 tralicie eksploatacji, nie może 
spowodować pogorszenia jakości powietrza wg norm określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów’ niektórych 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 sprawne 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 2022 r., poz. 699), należy -  podczas budowy i użytkowania inwestycji -  określić zasady 
postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę 
środowiska naturalnego.

Inwestor zobowiązany jest również przestrzegać ustaleń ostatecznej decyzji Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 
20 kwietnia 2021 r., Nr 120/2021 (znak: WR.ZUZ.1.4210.400.2020.MIC) o pozwoleniu 
wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych: budowę wylotów, likwidację rowu, 
likwidację przepustu, likwidację rządzenia wodnego służącego do ujmowania wód 
powierzchniowych, budowę rowów, likwidację i budowę kanału Sobięcinlca oraz na usługi 
wodne.
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V. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu nie wydał opinii 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie, co zgodnie z art. 1 ld  ust. 2 ustawy
0 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
w zw. z art. l i d  ust. 1 piet 8 lit. f  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w obszarze historycznego układu 
urbanistycznego dzielnicy Sobięcin -  wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 31 maja 
1978 r. pod numerem 715/696/Wł, który podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 7 
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).

Wobec powyższego Inwestor uzyskał decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu nr 355/2021 z dnia 24 marca 
2021 r. (znak: W/N.5142.561.2020.MT) o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych 
na terenie układu urbanistycznego dzielnicy Sobięcin wpisanego do rejestru zabytków, 
pod warunkiem prowadzenia badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych związanych 
z zamierzeniem przez uprawnionego archeologa, w oparciu o zaakceptowany program badań 
archeologicznych.

Ponadto Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu w powyższej 
decyzji określił zakres i sposób ich prowadzenia robót budowlanych na terenie układu 
urbanistycznego, co wyczerpuje wymóg § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu
1 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, zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1643). Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
we Wrocławiu potwierdził ten fakt w piśmie z dnia 15 czerwca 2022 r. (znak: 
W/M.5183.1414.2022.MT).

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, w tym decyzję na prowadzenie badań archeologicznych. Wobec 
powyższego, Inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia badań archeologicznych 
na podstawie sporządzonego programu prowadzenia badań.

VI. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z terenami zamkniętymi, ich strefami obronnymi, 
jak również infrastrukturą techniczną resortu obrony narodowej. Powyższe potwierdza pismo 
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2020 r., 
Nr 4673/OP/20 (znak: WSzWWrocław-OP.0732.44.2020).

VII. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich

Realizacja inwestycji, objętej niniejszą 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.
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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 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

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.).

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 
niemchomości, 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 za le s ie  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
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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 zah'esie dróg publicznych).

W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 
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. le  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zabesie dróg 
publicznych.

Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione, na nieruchomości lub 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 Miasta Wałbrzycha, wykonującego swoje zadania przy pomocy 
jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych.

VIII. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczonych 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 Miasta Wałbrzycha w dniu 14 maja 2021 r. (identyfikator ewidencyjny 
materiału zasobu -  operatu technicznego -  P.0265.2021.260) -  8 arkuszy map 
wraz z załącznikami, tj. wykazami zmian danych ewidencyjnych -  62 egzemplarze, 
stanowiących załącznik ni- 2 (2.1.1-2.1.7, 2.2.1-2.2.17, 2.3.1-2.3.8, 2.4.1-2.4.2, 2.5.1-2.5.13, 
2.6.1-2.6.4, 2.7.1-2.7.3, 2.8.1-2.8.6) do niniejszej decyzji:
Tabela nr 10

Lp. Obręb

Stan p rzed  podziałem Stan p o  podziale

N r działki Powierzchnia działki 
[ha]

Nr działki 
projektowanej

Powierzchnia działki 
[ha]

1 0030 Sobięcin 3/1 7,7228
3/5 0,1329
3/6 0,0081
3/7 7,5818

2 0030 Sobięcin 8 0,8396
8/1 0,1649
8/2 0,6747
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0030 Sobięcin 9
9/1 0,0152

3 0,1433
9/2 0,1281

4 0030 Sobięcin 10
10/1 0,0031
10/2 0,0238

5 0030 Sobięcin 11/1
11/3 0,0024
11/4 0,0443

6 0030 Sobięcin 5/21
5/31 0,0060

0,027
5/32 0,0210

7 0030 Sobięcin 5/22
5/33 0,0134
5/34 0,0758

8 0030 Sobięcin 5/23
5/35 0,0139
5/36 0,0755

9 0030 Sobięcin 5/24
5/37 0,0310
5/38 0,1181

10 0030 Sobięcin 5/25 0,1123
5/39 0,0025
5/40 0,1098

11 0030 Sobięcin 5/8 0,0604
5/43 0,0223
5/44 0,0381

12 0030 Sobięcin 5/7 0,1128
5/41 0,0121
5/42 0,1007

13 0030 Sobięcin 15/14 0,7468
15/15 0,0172
15/16 0,7296

14 0030 Sobięcin 16/1 0,1712
16/3 0,0874
16/4 0,0838

15 0030 Sobięcin 18/1 0,0789
18/3 0,0446
18/4 0,0343

16 0030 Sobięcin 6 1,1726

6/1 0,0231
6/3 0,0303
6/2 0,1765
6/4 0,9427

17 0029 Sobięcin 161/4 0,0342
161/7 0,0116
161/8 0,0226

18 0030 Sobięcin 162 0,2606
162/2 0,0573
162/3 0,0987
162/1 0,1046

19 0030 Sobięcin 285 0,0863
285/1 0,0100
285/2 0,0763

20 0029 Sobięcin 146/8 0,1553
146/11 0,0262
146/12 0,1291

21 0029 Sobięcin 146/4 0,0319
146/9 0,0112
146/10 0,0207

22 0029 Sobięcin 138/3 0,1916
138/4 0,0057
138/5 0,1859

23 0030 Sobięcin 298/3 0,0523
298/4 0,0030
298/5 0,0493

24 0030 Sobięcin 365 1,1314
365/1 0,0397
365/2 1,0917

25 0030 Sobięcin 424/2 0,0515
424/9 0,0034

424/10 0,0481

26 0029 Sobięcin 80/4 0,0315
80/5 0,0003
80/6 0,0312

27 0029 Sobięcin 81 0,006
81/1 0,0010
81/2 0,0050

28 0029 Sobięcin 82 0,1807
82/1 0,0013
82/2 0,1794

29 0029 Sobięcin 78/1 0,0783
78/3 0,0092
78/4 0,0691

30 0029 Sobięcin 78/2 0,0133
78/5 0,0092
78/6 0,0041

31 0029 Sobięcin 64 0,029
64/2 0,0002
64/1 0,0288

32 0029 Sobięcin 53 0,2293

53/1 0,0328
53/3 0,0107
53/4 0,0054
53/2 0,1804

33 0029 Sobięcin 63/1 0,0533
63/3 0,0044
63/4 0,0489

34 0029 Sobięcin 62/1 0,0566
62/3 0,0038
62/5 0,0196
62/4 0,0332

35 0029 Sobięcin 60/1 0,0292
60/4 0,0042
60/3 0,0250
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36 0029 Sobięcin 52/1 0,114
52/3 0,0307
52/4 0,0833

37 0029 Sobięcin 66/3 0,0384 66/6 0,0114
66/7 0,0270

38 0029 Sobięcin 66/5 0,0092
66/8 0,0020
6 6/9 0,0072

39 0029 Sobięcin 51/1 0,0435
51/3 0,0093
51/4 0,0342

40 0029 Sobięcin 433/3 0,055
433/5 0,0095
433/6 0,0455
434/2 0,0018

41 0030 Sobięcin 434/1 0,0468 434/3 0,0011
434/4 0,0439

42 0030 Sobięcin 435/1 0,0501
435/2 0,0002
435/3 0,0499

43 0030 Sobięcin 436/2 0,1493 436/5 0,0017
436/6 0,1476

44 0030 Sobięcin 437/1 0,0312
437/4 0,0061
437/5 0,0251

45 0029 Sobięcin 37/5 0,0835
37/6 0,0089
37/7 0,0746

46 0029 Sobięcin 65/1 0,0975
65/3 0,0089
65/4 0,0886
36/7 0,0158

47 0029 Sobięcin 36/6 0,0927 36/8 0,0005
36/9 0,0764
35/5 0,0169

0029 Sobięcin 35/4 0,0877
35/7 0,0066
35/8 0,0007
36/6 0,0635
33/1 0,0260

49 0029 Sobięcin 33 0,052 33/2 0,0137
33/3 0,0123

50 0029 Sobięcin 32 0,1261
32/1 0,0252
32/2 0,1009

51 0029 Sobięcin 22 0,2125
22/1 0,0006
22/2 0,2119

52 0029 Sobięcin 21/1 0,3586
21/4 0,0242
21/5 0,3344

53 0028 Sobięcin 127 0,635
127/1 0,0018
127/2 0,6332

54 0028 Sobięcin 130/4 0,0583
130/6 0,0081
130/7 0,0502

55 0028 Sobięcin 130/5 0,064 130/8 0,0009
130/9 0,0631

56 0028 Sobięcin 131/2 0,0116
131/3 0,0018
131/4 0,0098

57 0028 Sobięcin 132/3 0,0448
132/4 0,0094
132/5 0,0354

58 0028 Sobięcin 134/3 0,0605
134/4 0,0026
134/5 0,0579
137/5 0,0138

59 0028 Sobięcin 137/4 0,0517 137/7 0,0073
137/6 0,0306
446/6 0,0062

60 0030 Sobięcin 446/3 0,2742 446/7 0,2680
136/8 0,0652

IX. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, 
które stają się własnością Województwa Dolnośląskiego

Niżej wymienione nieruchomości przeznaczone pod pas drogowy dróg wojewódzkich 
nr 367 i nr 375 (tabela m i l ) ,  oznaczone wg katastru nieruchomości, przechodzą z mocy prawa 
na własność Województwa Dolnośląskiego w trwały zarząd Prezydenta Miasta Wałbrzycha, 
wykonującego zadania przy pomocy Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta 
w Wałbrzychu 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):
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Tabela nr 11

L.p. Obręb

Nr działki Powierzchnia zajęcia stałego 
dziatki przeznaczonej p o d  

inwestycję 
[ha]

A M
Przed podziałem Po podziale p o d  inwestycję

Nieruchomości przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 367

1 0030 Sobięcin 1 3/4 - 0,0283

2 0030 Sobięcin 1 3/3 - 0,0048

3 0030 Sobięcin 1 3/2 - 0,0288

4 0030 Sobięcin 1 3/1 3/5 0,1329

5 0030 Sobięcin 1 3/1 3/6 0,0081

6 0030 Sobięcin 2 8 8/1 0,1649

7 0030 Sobięcin 2 9 9/1 0,0152

8 0030 Sobięcin 2 10 10/1 0,0031

9 0030 Sobięcin 2 11/1 11/3 0,0024

10 0030 Sobięcin 1 5/21 5/31 0,0060

11 0030 Sobięcin 1 5/22 5/33 0,0034

12 0030 Sobięcin 1 5/23 5/35 0,0139

13 0030 Sobięcin 1 5/24 5/37 0,0310

14 0030 Sobięcin 1 5/25 5/39 0,0025

15 0030 Sobięcin 1 5/8 5/43 0,0223

16 0030 Sobięcin 1 5/7 5/41 0,0121

17 0030 Sobięcin 2 15/14 15/15 0,0172

18 0030 Sobięcin 1 16/1 16/3 0,0874

19 0030 Sobięcin 2 18/1 18/3 0,0446

20 0030 Sobięcin 1 6 6/1 0,0231

21 0029 Sobięcin 8 162 162/3 0,0987

22 0030 Sobięcin 3 86/3 - 0,0031

23 0030 Sobięcin 4 285 285/1 0,0100

24 0029 Sobięcin 8 161/4 161/7 0,0116

25 0029 Sobięcin 8 158/1 - 0,0049

26 0029 Sobięcin 8 157/1 - 0,0567

27 0029 Sobięcin 8 146/8 146/11 0,0262

28 0029 Sobięcin 8 146/5 - 0,0069

29 0029 Sobięcin 8 146/4 146/9 0,0112

30 0029 Sobięcin 8 138/3 138/4 0,0057

31 0030 Sobięcin 4 298/3 298/4 0,0030

32 0030 Sobięcin 4 310/1 - 0,0405

33 0030 Sobięcin 5 424/2 424/9 0,0034

34 0029 Sobięcin 5 62/1 62/5 0,0196

35 0029 Sobięcin 5 60/1 60/4 0,0042

36 0029 Sobięcin 5 59/1 - 0,0276

37 0029 Sobięcin 5 58/1 - 0,0128

38 0029 Sobięcin 5 57/1 - 0,0223

39 0029 Sobięcin 5 52/1 53/3 0,0307

40 0029 Sobięcin 5 66/3 66/6 0,0114

41 0029 Sobięcin 5 66/5 66/8 0,0020

42 0029 Sobięcin 5 51/2 - 0,0046

43 0029 Sobięcin 5 51/1 51/3 0,0093

44 0030 Sobięcin 5 433/3 433/5 0,0095

45 0030 Sobięcin 5 434/1 434/2 0,0018

46 0030 Sobięcin 5 434/1 434/3 0,0011

47 0030 Sobięcin 5 435/1 435/2 0,0002

48 0030 Sobięcin 5 436/2 436/5 0,0017

49 0030 Sobięcin 5 437/1 437/4 0,0061

50 0029 Sobięcin 5 37/5 37/6 0,0089

51 0029 Sobięcin 5 65/1 65/3 0,0089

52 0029 Sobięcin 5 36/3 - 0,0034

53 0029 Sobięcin 5 36/4 - 0,0040
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54 0029 Sobięcin 5 ■ 36/6 36/7 0,0158
55 0029 Sobięcin 5 36/6 36/8 0,0005
56 0029 Sobięcin 5 35/4 35/5 0,0169
57 0029 Sobięcin 5 34/1 - 0,0180
58 0028 Sobięcin 4 137/4 137/7 0,0073
59 0030 Sobięcin 4 442/1 - 0,1334
60 0030 Sobięcin 5 446/3 446/6 0,0062
61 0030 Sobięcin 4 365 365/1 0,0397
62 0030 Sobięcin 2 13/2 - 0,0175

Nieruchomości przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 375

63 0029 Sobięcin 5 33 33/1 0,0260
64 0029 Sobięcin 5 32 32/1 0,0252
65 0029 Sobięcin 5 22 22/1 0,0006
66 0029 Sobięcin 5 21/1 21/4 0,0242
67 0028 Sobięcin 4 127 127/1 0,0018
68 0028 Sobięcin 4 130/4 130/6 0,0081
69 0028 Sobięcin 4 130/5 130/8 0,0009
70 0028 Sobięcin 4 131/2 131/3 0,0018
71 0028 Sobięcin 4 132/3 132/4 0,0094
72 0028 Sobięcin 4 134/3 134/4 0,0026
73 0029 Sobięcin 5 53 53/4 0,0054

Niżej wymienione nieruchomości przeznaczone pod pas drogowy drogi gminnej
nr 116731D (tabela nr 12), oznaczone wg katastru nieruchomości, przechodzą z mocy prawa 
na własność Województwa Dolnośląskiego w trwały zarząd Prezydenta Miasta Wałbrzycha, 
wykonującego zadania przy pomocy Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta 
w Wałbrzychu 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):
Tabela nr 12

L.p. Obręb Arkusz mapy

N r działki

Powierzchnia zajęcia stałego działki 
przeznaczonej p o d  inwestycję 

[ha]p rzed  podziałem p o  podziale p o d  
inwestycję

Nieruchomości przeznaczone pod pas drogowy drogi gminnej nr 11673 ID

1 0029 Sobięcin 7 78/2 78/5 0,0092

2 0029 Sobięcin 7 78/1 78/3 0,0092

3 0029 Sobięcin 7 82 82/1 0,0013

4 0029 Sobięcin 7 80/3 - 0,0076

5 0029 Sobięcin 7 80/4 80/5 0,0003

6 0029 Sobięcin 5 63/1 63/3 0,0044

Własność wskazanych w tabeli nr 12 nieruchomości winna zostać przekazana 
z Województwa Dolnośląskiego na rzecz Gminy Wałbrzych po oddaniu do użytkowania 
wybudowanego odcinka drogi gminnej. Powyższe zgodne jest z zasadą wyrażoną w art. 2a 
ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którą drogi gminne stanowią własność 
właściwego samorządu gminy.

Niżej wymienione nieruchomości przeznaczone pod pas drogowy dróg gminnych 
nr 116731D, nr 116728D, nr 116730D (tabela nr 12a), oznaczone wg katastru nieruchomości, 
pozostają własnością Gminy Wałbrzych, przechodzą jednakże w trwały zarząd Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha, wykonującego zadania przy pomocy Zarządu Dróg, Komunikacji 
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna:
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Tabela nr 12a

L.p. Obręb Arkusz mapy

N r działki

Powierzchnia zajęcia stałego działki 
przeznaczonej p o d  inwestycję 

[ha]przed  podziałem
p o  podziale p o d  

inwestycję

N ieruchom ości przeznaczone pod pas drogowy drogi gminnej nr 11673 ID, na których roboty budowlane będą realizowane na podstawie 
ośw iadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w  art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Prawo budowlane w zw. z  art. 1 l i  ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zab'esie dróg
publicznych:

1 0029 Sobięcin 1 81 81/1 0,0010

2 0029 Sobięcin 5 64 64/2 0,0002

3 0029 Sobięcin 5 62/1 62/3 0,0038

4 0029 Sobięcin 5 35/4 35/8 0,0007

5 0029 Sobięcin 5 35/4 35/7 0,0066

6 0029 Sobięcin 5 35/3 - 0,0023

7 0029 Sobięcin 5 33 33/2 0,0137

8 0028 Sobięcin 4 137/4 137/5 0,0138

Nieruchom ość przeznaczona pod pas drogowy drogi gminnej nr 116728D, na której roboty budowlane będą realizowane na podstawie 
ośw iadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Prawo budowlane w zw. z art. I l i  ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w  zakresie dróg
publicznych:

9 0030 Sobięcin 1 6 6/3 0,0303

Nieruchomość przeznaczona pod pas drogowy drogi gminnej nr 116730D, na której roboty budowlane będą realizowane 
na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 
pkt 2 ustawy Prawo budowlane w  zw. z  art. 11 i ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zalcresie

dróg publicznych'.

10 0029 Sobięcin 7 115/3 - 0,039

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.

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 11, tabela nr 12) 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 w zw. z art. 12 ust. 4a i ust. 4f cyt. ustawy).
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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. Teren linii kolejowej

Inwestycja przebiega, między innymi, przez działki stanowiące teren linii kolejowej, 
będącej własnością Skarbu Państwa i pozostające 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 linii kolejowej, 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 linii kolejowej, wchodzące w zakres 
przedmiotowej inwestycji, nie zmieniają właściciela z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie 
się ostateczna. Status prawny działek stanowiących teren linii kolejowej nie ulega zmianie - 
pozostają one nadal własnością Skarbu Państwa, a ich administratorem pozostaje aktualny 
zarządca (tabela nr 5).

XIV. Zatwierdzenie projektu budowlanego

Integralną część decyzji stanowi zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego, projekt 
budowlany, stanowiący Załącznik nr 3 (3.1-3.15) piętnastotomowe opracowanie sporządzone 
przez mgr inż. Włodzimierza Lewowskiego, nr uprawnień -  228/02/DUW do projektowania 
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej, wpisanego na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa pod nr DOS/BD/0592/01, 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 niniejszą 
decyzją projekcie budowlanym.

Zatwierdzony projekt budowlany stanowi załącznik nr 3 (3.1-3.15) do niniejszej decyzji 
i składa się z następujących tomów:
Projekt zagospodarowania terenu
TOM I Projekt zagospodarowania terenu -  załącznik nr3.1
TOM la Dokumenty formalno -  prawne -  załącznik nr 3.2
Projekty architektoniczno -  budowlane
TOM II Projekt architektoniczno -  budowlany -  branża drogowa -  załącznik nr 3.3
TOM III Projekt architektoniczno -  budowlany -  mury oporowe -  załącznik nr 3.4
TOM IV. 1 Projekt architektoniczno -  budowlany -  branża sanitarna -  odwodnienie drogi -

załącznik nr 3.5
TOM IV.2 Projekt architektoniczno -  budowlany -  branża sanitarna -  likwidacja kolizji 

gazowych- załącznik nr 3.6 
TOM V. 1 Projekt architektoniczno -  budowlany -  branża elektryczna -  oświetlenie uliczne 

i zasilanie sygnalizacji -  załącznik nr 3.7 
TOM V,2 Projekt architektoniczno -  budowlany -  branża elektryczna -  likwidacja kolizji 

SN i NN -  załącznik nr 3.8
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TOM VI. 1 Projekt architektoniczno -  budowlany -  branża telekomunikacyjna -  Kanał
technologiczny -  załącznik nr 3.9 

TOM VI.2 Projekt architektoniczno -  budowlany -  branża telekomunikacyjna -  likwidacja 
kolizji teletechnicznych -  załącznik nr 3.10 

TOM VII. 1 Projekt architektoniczno -  budowlany -  branża zieleń -  wycinki -  załącznik 
nr 3.11

TOM VII.2 Projekt architektoniczno -  budowlany -  branża zieleń -  nasadzenia zieleni i mała 
architektura -  załącznik nr 3.12 

TOM VIII Proj elct architektoniczno budowlany -  rozbiórki -  załącznik nr 3.13
TOM IX Proj elct architektoniczno budowlany -  sygnalizacj a świetlna -  załącznik nr 3.14
TOM X Opinia geotechniczna -  załącznik nr 3.15

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 w zw. z art. 26 i art. 27 
ust. 1 piet 1 ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw:
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 piet 13 lit. a, piet 15 
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 piet 2 ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Dnia 10 czerwca 2021 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wpłynął wniosek 
Inwestora -  Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wykonującego swoje zadania przy pomocy
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jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem 
pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej dla wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego. 
Wniosek został uzupełniony w dniach 9 września 2021 r. oraz 6 grudnia 2021 r., 7 grudnia 
2021 r., na wezwanie tut. Organu z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Do wniosku Inwestor dołączył wymagane ustawą opinie, wśród których znajdują się:
- pozytywna opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2020 r. (znak: 

IRT.ZPP.550.80.2020),
- pozytywna opinia Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 17 listopada 2020 r. (znak: 

BRP.670.288.2.2020),
- negatywna opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu 

z dnia 25 listopada 2020 r.,
- pozytywna opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania 

przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem linii kolejowej, tj. Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2021 r. (znak: KB.8064.5.1.2021.2),

- opinia Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2020 r., 
Nr 4673/OP/20 (znak: WSzWWrocław-OP.0732.44.2020), opisana w punkcie VI niniejszej 
decyzji,

- decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu 
Delegatura w Wałbrzychu nr 355/2021 z dnia 24 marca 2021 r. (znak: 
W/N.5142.561.2020.MT), opisana w punkcie V niniejszej decyzji,

- decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 
2017 r., Nr 120/2021 (znak: WOOŚ.4210.23.2015.KC.54) wraz z decyzją Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: DOOŚ-DŚI.4210.12. 
2017.AS.5), opisana w punkcie IV niniejszej decyzji,

- decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie z dnia 20 kwietnia 2021 r. (znak: W R.ZUZ.l.4210.400.2020.MK) o pozwoleniu 
wodnoprawnym, opisana w punkcie IV niniejszej decyzji,

a także uzgodnienia z właściwymi zarządcami infrastruktury technicznej.
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator we Wrocławiu nie wydał opinii w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie, co zgodnie z art. l i d  ust. 2 ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, traktuje się jako 
brak zastrzeżeń do wniosku.

Pozostałe opinie wymienione w art. l i d  ust. 1 pkt 8 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, 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 id  ust. 1 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zala-esie 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 i d  ust. 5 i ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

2 2 / 3 4



niniejszej decyzji, doręczono wnioskodawcy oraz właścicielom i użytkownikom wieczystym 
nieruchomości objętych wnioskiem, kierując pismo na adres wskazany w katastrze 
nieruchomości -  zawiadomienie z dnia 10 grudnia 2021 r.

Pozostałe strony Wojewoda Dolnośląski zawiadomił poprzez obwieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Urzędu 
Miejskiego Boguszowie-Gorcach 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 15 grudnia 2021 r. do dnia 28 grudnia 2021 r.,
-  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Wałbrzychu w dniach od 15 grudnia 2021 r. do dnia 28 grudnia 2021 r.,
-  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Urzędu Miejskiego 

w Boguszowie-Gorcach w dniach od 15 grudnia 2021 r. do dnia 28 grudnia 2021 r.,
-  w prasie lokalnej (Gazeta Wrocławska), obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 

15 grudnia 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.

Ponadto Inwestor w dniach 20 stycznia 2022 r. oraz 26 stycznia 2022 r. przedłożył 
tut. Organowi korektę wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, informując tut. Organ, że omyłkowo wskazano błędne dane ewidencyjne 
działek (numer obrębu i numer arkusza mapy) w tabeli określającej nieruchomości zajęte 
dla celów obowiązku budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy urządzeń 
wodnych, budowy i przebudowy zjazdów, zgodnie z art. 1 l f  ust. 1 pkt 8 lit. e, lit. f, lit. h ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
w pozycjach nr 5-8. Zgodnie ze złożoną korektą, zakres robót budowlanych oraz przebieg 
inwestycji nie uległ zmianie.

Wobec powyższego tut. Organ pismami z dnia 15 lutego 2022 r. zawiadomił właścicieli 
skorygowanych działek o toczącym się postępowaniu w przedmiotowej sprawie.

W trakcie postępowania strona pismem z dnia 9 stycznia 2022 r.,
przedstawiła stanowisko w sprawie przedmiotowej inwestycji. Wojewoda Dolnośląski, pismem 
z dnia 19 stycznia 2022 r., udzielił odpowiedzi na ww. pismo.

akta przeglądały następujące strony:

ych Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu, działającej przez

Pozostałe strony nie przeglądały akt sprawy oraz nie wniosły uwag co do prowadzonego 
postępowania.

Analizując akta sprawy stwierdzono, że przedłożone dokumenty wymagają uzupełnienia 
i wyjaśnienia ze strony wnioskodawcy, wobec czego Wojewoda Dolnośląski nałożył 
na Inwestora postanowieniem Nr 496/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. obowiązek uzupełnienia, 
w terminie do dnia 31 marca 2022 r., wniosku i przedłożonego do zatwierdzenia projektu 
budowlanego poprzez:
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1. Dostosowanie projektu budowlanego do zakresu złożonego i uzupełnionego wniosku
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, stosownie do art. 33 ustawy Prawo
budowlane. Należało nadto uzupełnić część rysunkową projektu zagospodarowania terenu
0 prawidłowe i szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu inwestycji, zgodnie z § 8 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form y projektu budowlanego. 
Należało wskazać wszystkie obiekty budowlane objęte przedmiotową inwestycją, 
wraz ze wskazaniem rodzaju robót budowlanych, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 
ustawy Prawo budowlane.

2. Sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane
oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form y projektu budowlanego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1935). Wyjaśniono, że projekt budowlany powinien 
zawierać projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. 
Zgodnie z § 6 powyższego rozporządzenia dopuszcza się oprawę projektu budowlanego 
w tomy obejmujące:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, oświadczenie, o którym mowa w art. 34 
ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, oraz informację o obszarze oddziaływania 
obiektu,
2) projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich 
oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.

Projekt zagospodarowania winien być spójny z projektem architektoniczno-budowlanym.
3. 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.

4. Prawidłowe określenie obszaru oddziaływania inwestycji, stosownie do art. 34 ust. 3 pkt 5 
ustawy Prawo budowlane oraz § 13a rozporządzenia w sprawie szczególoM>ego zakresu
1 form y projektu budowlanego. Należało prawidłowo określić obszar oddziaływania 
inwestycji oraz szczegółowo wskazać przepisy prawa, na podstawie których został 
on wyznaczony -  dla wszystkich projektowanych obiektów budowlanych.

5. Uzupełnienie strony tytułowej projektu budowlanego o:
a) prawidłowe określenie kategorii obiektu budowlanego (budynki, budowle)
b)określenie pełnych danych ewidencyjnych nieruchomości -  należało wskazać jednostkę 

ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany 
(w tym projektowane numery działek),

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form y projektu 
budowlanego.

6. Uzupełnienie części opisowej projektu zagospodarowania terenu o prawidłowe 
i szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu inwestycji, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form y projektu budowlanego. Należało 
wskazać wszystkie obiekty budowlane objęte przedmiotową inwestycją, 
wraz ze wskazaniem rodzaju robót budowlanych, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 
ustawy Prawo budowlane

7. Uzupełnienie części opisowej projektu zagospodarowania terenu o szczegółowe 
informacje dotyczące istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu z opisem 
projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów budowlanych oraz obiektów 
przewidzianych do unieczynnienia, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu i form y projektu budowlanego. Należało wskazać wszystkie 
obiekty budowlane planowane do rozbiórki, wraz z określeniem pełnych danych
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geodezyjnych nieruchomości na których są one zlokalizowane oraz opisem zakresu 
i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych i opisem sposobu zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. Należało nadto odnieść się do planowanych zmian 
w sposobie obsługi komunikacyjnej (likwidacja zjazdów, wlotów skrzyżowań).

8. Uzupełnienie części opisowej projektu zagospodarowania terenu o uszczegółowienie 
informacji dotyczącej sposobu spełnienia wymagań określonych w pkt 3.5, pkt 3.8 i pkt 3.9 
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 
2017 r. (znak: WOOŚ.4210.23.2015.KC.54), uchylonej w części i utrzymanej 
w pozostałym zakresie decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 
16 listopada 2017 r. (znak: DOOŚ-DŚI.42.12.2017.AS.5), stosownie do § 8 ust. 2 pkt 8 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form y projektu budowlanego. Należało 
uszczegółowić informację o wskazanie projektowanych rozwiązań.

9. Uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu o informacje umożliwiające weryfikację 
spełnienia warunków zwartych w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 kwietnia 2021 r. (znak: 
WR.ZUZ. 1.4210.400.2020.MK), stosownie do § 8 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu i form y 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.

10. Uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu o uszczegółowienie informacji 
dotyczących parametrów projektowanych obiektów, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 
3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form y projełctu budowlanego. 
Należało w szczególności określić:

a) przyjęte założenia projektowe dla wszystkich dróg objętych wnioskiem,
b) parametry projektowanych skrzyżowań,
c) parametry zatok autobusowych wraz z informacją dotyczącą usytuowania wiat 

przystankowych,
d) parametry zatok postojowych, stanowisk postojowych, informacje o wszystkich 

projektowanych placach postojowych,
e) parametry projektowanych murów oporowych,
f) parametry projektowanych zjazdów (jezdni, poboczy, pochyleń podłużnych 

i poprzecznych).
11. Uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu o uszczegółowienie informacji 

dotyczących projektowanych sieci, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form y projektu budowlanego. Należało 
określić rodzaj i parametry projektowanych sieci.

12. Uzupełnienie części rysunkowej projełctu zagospodarowania terenu o:
a) czytelnie przedstawioną część rysunkową -  należało w sposób czytelny 

i jednoznaczny określić wszystkie projektowane i istniejące obiekty budowlane 
wraz z oznaczeniem ich parametrów, natomiast część dotyczącą układu sieci 
należało zamieścić na odrębnym rysunku. Zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego za h Ąesu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. 
zm.) dane, o których mowa w § 8 ust. 3 powyższego rozporządzenia, mogą być 
zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jeżeli poprawi to czytelność projełctu 
zagospodarowania działki lub terenu. W razie konieczności przedstawienia układu 
sieci i instalacji zewnętrznych na oddzielnych rysunkach, należało do projektu 
załączyć zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub terenu. Należało 
w sposób czytelny i jednoznaczny określić wszystkie projektowane i istniejące 
obiekty budowlane wraz z oznaczeniem ich parametrów. Ponadto wszystkie
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przyjęte oznaczenia graficzne winny być wyjaśnione w legendzie (§ 6 ust. 4 
omawianego rozporządzenia).

b) czytelne oznaczenie obiektów objętych odrębną procedurą administracyjną, 
wraz z uzupełnieniem legendy o wyjaśnienie przyjętych oznaczeń, stosownie 
do § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego,

c) zwymiarowanie odległości lica wszystkich projektowanych słupów od krawędzi 
jezdni lub lica krawężnika, które winny być zgodne z wymaganiami § 109 ust. 5 
oraz ust. 6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.), stosownie do § 8 ust. 3 
piet 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form y projektu 
budowlanego.

13. Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów 
projektowych, stosownie do art. 34 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 34b ustawy Prawo budowlane. 
W myśl art. 2 piet 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1990) przez mapę do celów projektowych rozumie 
się 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 piet 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. Należało 
ponadto uzupełnić projekt zagospodarowania o poświadczenie za zgodność z oryginałem 
przez projektanta, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu 
i form y projektu budowlanego.

14. Prawidłowe określenie zakresu i rodzaju robót budowlanych (przy użyciu pojęć 
zdefiniowanych w art. 3 ustawy Prawo budowlane) w informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 
poz. 1126).

15. Dostosowanie szerokości chodnika w pasie drogowym drogi gminnej nr 11672ID 
do wymagań § 44 rozporządzenia w sprawne warunków technicznych, jakim  powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w obrębie przejścia dla pieszych. Należało 
przedłożyć projekt organizacji ruchu zgodny z zaprojektowanym rozwiązaniem.

16. Wyjaśnienie usytuowania przejścia dla pieszych na zjeździe do działki ni-438/1 pod kątem 
§ 127 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

17. Dostosowanie projektu budowlanego do wymagań § 15 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i pkt 6 oraz ust. 5, 
§ 39 ust. 1, § 72 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, bądź uzyskanie stosownego odstępstwa. 
W przypadku uzyskania odstępstw należało szczegółowo odnieść się do nich w projekcie 
budowlanym.

18. Dostosowanie projektu budowlanego do wymagań § 9 ust. 1 pkt 4, § 21 ust. 3 pkt 1, § 21 
ust. 3 pkt 2 lit. b, § 43 ust. 1 pkt 3, § 44 ust. 2, § 43 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 46 ust. 2, § 62 
ust. 2, § 62 ust. 3, § 78 ust. 2 pkt 1 lit. e, § 79 pkt 5, § 113 ust. 7 pkt 1 w zw. z § 78 ust. 1,
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§ 113 ust. 7 pkt 3 w zw. z § 78 ust. 1, § 116 ust. 3 pkt 2 lit. a, § 119 ust. 1 pkt 2, § 119 ust. 1 
piet 4 lit. b, § 106 ust. 3 pkt 2 oraz § 71 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, bądź 
uzyskanie stosownego odstępstwa. W przypadku uzyskania odstępstw należało 
szczegółowo odnieść się do nich w projekcie budowlanym.

19. Uzyskanie odstępstwa od przepisów zawartych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043, z późn. zm.) 
oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 
wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew 
i b"zewów, elementów> ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwńe 
linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów  
przeciwpożarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1247).

20. Uzupełnienie projektu budowlanego o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych 
w zakresie sieci gazowych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie. 
Wyjaśniono, że w projekcie budowlanym (TOM I-A) zawarto pismo tej spółki 19 czerwca
2020 r. (znak: PSGWR.ZMSZ.763.91.PB.20), które nie dotyczy wnioskowanych 
rozwiązań projektowych.

21. Uzupełnienie projektu budowlanego o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych 
w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych przez TAURON Dystrybucja S.A. 
z/s w Krakowie. Wyjaśniono, że w projekcie budowlanym zawarto uzgodnienie tej spółki 
z dnia 15 marca 2021 r. (znak: TD/OWB/OME/2021-03-15/0000002), które dotyczy 
projektu budowlanego opracowanego w październiku 2020 r., natomiast przedłożony 
tut. Organowi projekt opracowano w czerwcu 2021 r. Należało nadto zauważyć, 
że uzgodnienie to traci ważność po utracie ważności warunków technicznych usunięcia 
kolizji nr TD/OWB/OME/K/WT/RB/121/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. (które ważne są 
przez 2 lata od dnia wydania). Przedstawiona dokumentacja -  część rysunkowa jest 
nieczytelna w zakresie rozwiązań kolizji z ww. sieciami.

22. Uzupełnienie projektu budowlanego o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych 
w zakresie sieci elektroenergetycznych przez TAURON Nowe Technologie S.A. 
z/s we Wrocławiu. Wyjaśniono, że w projekcie budowlanym zawarto uzgodnienie tej 
spółki z dnia 3 marca 2021 r. (znak: TNT/NMW/2021-03-03/0000003), które dotyczy 
projełctu budowlanego opracowanego w październiku 2020 r., natomiast przedłożony 
tut. Organowi projekt opracowano w czerwcu 2021 r. Należało nadto zauważyć, 
że uzgodnienie to traci ważność po utracie ważności warunków technicznych usunięcia 
kolizji nr TD/OWB/OME/K/WT/RB/121/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. (które ważne są 
przez 2 lata od dnia wydania). Przedstawiona dokumentacja -  część rysunkowa jest 
nieczytelna w zakresie rozwiązań kolizji z ww. sieciami.

23. Uzupełnienie projektu budowlanego o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych 
w zakresie kolizji z siecią teletechniczną spółki UPS Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie. 
Wyjaśniono, że do projektu budowlanego przedłożono warunki techniczne z dnia 
3 stycznia2020 r. (znak: BP/19-29/MP/12), które utraciły ważność z upływem 12 miesięcy 
od dnia ich wydania.

24. Uzupełnienie projektu budowlanego o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych 
w zakresie kolizji z siecią teletechniczną spółki Orange Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie. 
Wyjaśniono, że do projektu budowlanego przedłożono warunki techniczne z dnia 11 maja
2021 r. (znak: TTISIKU-19505/21/RP).

25. Uzupełnienie projełctu budowlanego o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych 
w zakresie kolizji z siecią teletechniczną spółki Netia S.A. z/s w Warszawie. Wyjaśniono, 
że do projełctu budowlanego przedłożono wyłącznie pismo tej spółki z dnia 10 grudnia 
2019 r. (znak: NTTG-508-5722/19).
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26. Uzupełnienie projektu budowlanego o protokół oraz załącznik graficzny do narady 
koordynacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla wszystkich 
projektowanych sieci, zgodnie z art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Wyjaśniono, że do projektu budowlanego dołączono odpis protokołu z narady 
koordynacyjnej przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, zakończonej 
w dniu 12 lutego 2021 r. bez części mapowej, który nie odnosi się do całej inwestycji.

W odpowiedzi na powyższe postanowienie Inwestor pismem złożonym w dniu 
22 marca 2022 r. zwrócił się z prośbą o zmianę terminu w zakresie uzupełnienia dokumentacji 
do dnia 31 maja 2022 r.

Wobec powyższego, uwzględniając wniosek Inwestora Wojewoda Dolnośląski, 
postanowieniem Nr 496_1/21 z dnia 23 marca 2022 r. wyznaczył nowy termin uzupełnienia 
stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 31 maja 2022 r.

W dniu 19 maja2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Inwestora z dnia 16 maja2022 r., 
stanowiące odpowiedź na powyższe postanowienie.

W wyniku analizy złożonego uzupełnienia, tut. Organ stwierdził, że dokumentacja jest 
w dalszym ciągu niekompletna i wymaga uzupełnienia. Wobec czego Wojewoda Dolnośląski, 
postanowieniem Nr 496 2/21 z dnia 8 czerwca 2022 r., nałożył na Inwestora obowiązek 
usunięcia nieprawidłowości występujących w złożonej dokumentacji w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r., poprzez:
1. Dostosowanie projektu budowlanego do zakresu złożonego i uzupełnionego wniosku
0 zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, z uwzględnieniem zmian, które zaszły 
po wszczęciu postępowania, stosownie do art. 33 ustawy Prawo budowlane. Wyjaśniono, 
że zgodnie z częścią rysunkową projektu zagospodarowania terenu, nie planuje się robót 
budowlanych na działce nr 2, AM-1, obręb 0004 Boguszów Gorce (początek opracowania), 
natomiast działka ta widnieje w spisie działek objętych inwestycją Przy czym należało 
zauważyć, że Inwestor nie dokonał zmian we wniosku w powyższym zakresie. Ponadto 
w projekcie budowlanym nie uwzględniono podziału działki nr 300/3, o którym 
poinformowano tut. Organ dnia 21 kwietnia 2022 r. (należało nadto dokonać stosownej korekty 
wniosku w tym zakresie). Zauważono także, że zgodnie z wnioskiem, na działce nr 21/2 (koniec 
opracowania drogi wojewódzkiej nr 375) projektowana jest przebudowa sieci 
elektroenergetycznej niskiego napięcia, której brak w części rysunkowej projektu 
zagospodarowania terenu.
2. 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 
prawidłową informację o przepisach, od których Inwestor uzyskał zgodę na odstępstwo (błędne 
kilometraże dróg).
3. Uzupełnienie strony tytułowej projektu budowlanego o:
a) prawidłowe określenie kategorii obiektu budowlanego (budynki, budowle),
b) określenie pełnych danych ewidencyjnych nieruchomości -  należało wskazać jednostkę 
ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany (w tym 
projektowane numery działek). Należało uwzględnić podział działki nr 300/3 oraz brak robót 
na działce nr 2 na początku opracowania,
c) spis zawartości tomu I-A waz ze wskazaniem numerów stron,
zgodnie z § 3 ust. 1 piet 1 i pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form y  
projektu budowłanego.
4. Uzupełnienie części opisowej projektu zagospodarowania terenu o prawidłowe
1 szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu inwestycji, stosownie do § 8 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia w sprawne szczegółowego zakresu i form y projełctu budowłanego, 
w zakresie wskazania wszystkich obiektów budowlanych objętych przedmiotową inwestycją
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i rodzaju robót budowlanych, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 ustawy Prawo 
budowlane. Wyjaśniono, że:
- na stronie 14 projektu zagospodarowania terenu nieprawidłowo określono kilometraż 
przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 367,
- na stronie 21 nieprawidłowo określono zakres inwestycji.
5. Uzupełnienie części opisowej projektu zagospodarowania terenu o szczegółowe informacje 
dotyczące istniejącego stanu zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 
rozbiórek obiektów budowlanych oraz obiektów przewidzianych do unieczynnienia, stosownie 
do § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowłanego. Należało odnieść się do planowanych zmian w sposobie obsługi komunikacyjnej 
(likwidacja zjazdów, wlotów skrzyżowań). Wyjaśniono, że na stronie 64 podano 
nieprawidłowe informacje o zmianach w układzie drogowym. Nie odniesiono się natomiast 
do zmian w zakresie zjazdów.
6. Uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu o informacje umożliwiające weryfikację 
spełnienia warunków zwartych w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 kwietnia 2021 r. (znak: WR.ZUZ.1.4210 
.400.2020.MK), stosownie do § 8 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego.
Należało:
- czytelnie oznaczyć wszystkie projektowane i likwidowane urządzenia wodne w części 
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2 powyższego 
rozporządzenia.
- na stronie 40 zawrzeć informację o kilometrażu kanału Sobięcinlca dla Tr64.
7. Uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu o uszczegółowienie informacji dotyczących 
parametrów projektowanych, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 piet 2 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowłanego. W szczególności należało:
a) podać informację dotyczącą obiektów tymczasowych (parametry, informacje o budowie 
i rozbiórce),
b) określić sposób dowiązania drogi gminnej nr 116728D (ul. Widok) do stanu istniejącego 
(jezdnia wraz z poboczami oraz chodnik).
8. Uzupełnienie części opisowej projektu zagospodarowania terenu o szczegółowe informacje 
dotyczące uwarunkowań konserwatorskich, stosownie do § 8 ust. 2 piet 3 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego zahesu  i form y projektu budowłanego. Należało odnieść się 
do uwarunkowań zawartych w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r .w  sprawne warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124, zm. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1643), zgodnie z którym przypadku dróg publicznych, dla których wojewódzki 
konserwator zabytków określił w pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych zakres 
i sposób ich prowadzenia powodujący niemożność zastosowania wybranych przepisów 
niniejszego rozporządzenia, a projektant potwierdził możliwość spełnienia wymagań, 
określonych w § 1 ust. 3 tego rozporządzenia, warunki wojewódzkiego konserwatora zabytków 
w tym zakresie uznaje się za warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie.
Zastosowanie tego przepisu uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek:
1) w decyzji konserwatorskiej winno być określone zakres i sposób ich prowadzenia 
powodujący niemożność zastosowania wybranych przepisów rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
2) projektant potwierdza niemożność zastosowania wybranych przepisów ww. rozporządzenia.
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9. Uzupełnienie projełctu zagospodarowania terenu o uszczegółowienie informacji dotyczących 
projektowanych sieci, stosownie do § 8 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 rozporządzenia m> sprawie 
szczegółowego zakresu i form y projełctu budowlanego.
Należało:
- określić parametry projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz podać informację o strefie 
kontrolowanej gazociągów,
- podać szczegółową informację o sieciach objętych odrębnym opracowaniem, 
tj. uszczegółowić opis dotyczący sieci wodociągowej (określić, czy dokonano już zgłoszenia, 
bądź czy złożono wniosek o pozwolenie na budowę) oraz zweryfikować zakres projektowanej 
sieci gazowej pod kątem dokonanego zgłoszenia IF-AB.7843.61.2022.KS.
10. Uzupełnienie części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu o:
a) określenie wszystkich projektowanych i istniejących (w miejscu włączenia w stan istniejący) 
obiektów budowlanych wraz z oznaczeniem ich parametrów (w tym obiektów tymczasowych);
b) czytelne oznaczenie granic i numerów działek (przed i po podziale);
c) czytelne oznaczenie obiektów objętych odrębną procedurą administracyjną, wraz z 
uzupełnieniem legendy o wyjaśnienie przyjętych oznaczeń, stosownie do § 8 ust. 3 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form y projełctu budowłanego. Należało 
rozróżnić te obiekty pod kątem ich rodzaju.
11. Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów 
projektowych, stosownie do art. 34 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 34b ustawy Prawo budowlane. 
Wyjaśniono, że w związku z podziałem działki nr 300/3, należało dokonać aktualizacji mapy 
w tym zakresie.
12. Prawidłowe określenie zakresu i rodzaju robót budowlanych (przy użyciu pojęć 
zdefiniowanych w art. 3 ustawy Prawo budowlane) w informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawne informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
13. Dostosowanie szerokości chodnika w pasie drogowym drogi gminnej nr 11672ID 
do wymagań § 44 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w obrębie przejścia dla pieszych. 
Należało zauważyć, że chodnik dowiązany został do działki nr 300/3 (numer przed dokonanym 
podziałem działki), która nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej, a własność prywatną. 
Wskazano, że projektowane przejście dla pieszych prowadzi częściowo na działkę prywatną.
14. Uzupełnienie projektu budowlanego o potwierdzenie ostateczności decyzji Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu:

a) z dnia 24 marca 2021 r., nr 355/2021 (znak: W/N.5142.561.2022.MT) o pozwoleniu 
na prowadzenie robót budowlanych na terenie układu urbanistycznego,

b) z dnia 26 marca 2021 r., nr 377/2021 (znak: W/N.5146.14.2021.PS) zezwalająca 
na usunięcie drzew lub krzewów,

c) z dnia 3 lutego 2021 r., nr 133/2021 (znak: W/N.5146.32.2021.PS) zezwalająca 
na podejmowanie innych działań przy zabytku.

15. Uzupełnienie projektu budowlanego o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych 
w zakresie kolizji z siecią teletechniczną spółki Netia S.A. z/s w Warszawie. Wyjaśniono, 
że do projektu budowlanego przedłożono wyłącznie pismo tej spółki z dnia 10 grudnia 2019 r. 
(znak: NTTG-508-5722/19) oraz prolongatę tego pisma z dnia 23 marca 2022 r. (znak: NTTG- 
508-1463/2022). Zauważono, że pisma te nie stanowią uzgodnienia rozwiązań projektowych.
16. Uzupełnienie projektu budowlanego o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych 
w zakresie kolizji z siecią teletechniczną spółki Orange Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie. 
Wyjaśniono, że do projektu budowlanego przedłożono warunki techniczne z dnia 11 maja
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2021 r. (znak: TTISIKU-19505/21/RP) oraz z dnia 11 stycznia 2022 r. (znak TTISIKU- 
56768/21/TK/RM). Wskazano, że pisma te nie stanowią uzgodnienia rozwiązań projektowych.
17. Uzupełnienie projektu budowlanego o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych 
w zakresie kolizji z siecią teletechniczną spółki UPS Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie. 
Wyjaśniono, że do projektu budowlanego przedłożono warunki techniczne z dnia 3’ stycznia 
2020 r. (znak: UPC-E-19-334-PT) oraz warunki techniczne z dnia 10 lutego 2022 r. 
(nr UPC/GT/CRM/18039)
18. Uzupełnienie projektu budowlanego o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych 
w zakresie sieci gazowych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie. 
Wyjaśniono, że w projekcie budowlanym (TOM I-A) zawarto pismo tej spółki z dnia 
19 czerwca 2020 r. (znak: PSGWR.ZMSZ.763.91 .PB.20), które nie dotyczy wnioskowanych 
rozwiązań projektowych. Do ww. pisma nie dołączono załączników graficznych. Ponadto 
uzgodnienie to utraciło ważność z dniem 19 czerwca 2021 r.
19. Wyjaśnienie funkcji nowoprojektowanego obiektu na działce nr 442/1, stosownie do § 8 
ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowłanego, wraz z dostosowaniem do wymagań rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Wyjaśniono, że zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym na działce nr 442/1, 
przeznaczonej pod przyszły pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 367, zaprojektowano chodnik 
i zjazd z drogi gminnej nr 116709D. We wcześniejszej wersji projektu, w miejscu 
projektowanego obiektu przewidywano nasadzenia drzew. Zgodnie z częścią rysunkową 
nowego projektu zagospodarowania terenu zjazd ma łączyć się z objętą odrębnym 
opracowaniem zatoką parkingową typu Kis&Ride na działkach nr 443/1 oraz nr- 445/2, 
a następnie z działką drogową nr 445/1, na którą zaprojektowano zjazd publiczny. Należało 
zauważyć, że przedstawione rozwiązanie nie było przedmiotem niniejszego wniosku 
oraz wniosku o odstępstwo. Wątpliwość budzi zgodność przedstawionego rozwiązania z § 113 
ust. 7 piet 1, pkt 2, pkt 3 oraz § 170 ust. 1 w zw . z § 78 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
warunków> technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
20. Dostosowanie prędkości projektowej dróg klasy D na terenie zabudowy do wymagań § 12 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie.
21. Przedłożenie projektu 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 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784). W myśl przywołanego wyżej przepisu projekt stałej albo zmiennej 
organizacji ruchu sporządza się przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed 
zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych. Należało przedłożyć projekt organizacji mchu 
zgodny z zaprojektowanym rozwiązaniem.
22. Uzupełnienie projektu budowlanego o kompletne postanowienie Wojewody 
Dolnośląskiego Nr 172/22 z dnia 11 maja 2022 r. o udzieleniu zgody na odstępstwo.

Inwestor w dniach 21 czerwca 2022 r. i 24 czerwca 2022 r. dokonał uzupełnienia 
wskazanych nieprawidłowości.

Ponadto, pismem z dnia 21 czerwca 2022 r., Inwestor wniósł o umorzenie postępowania 
w zakresie działek nr 2, AM-1, obręb 0004 Boguszów Gorce, ni- 300/3, AM-4, nr 431/4, 
AM-5, obręb 0030 Sobięcin z uwagi na rezygnację z robót budowlanych na tych 
nieruchomościach. Uwzględniając wniosek Inwestora Wojewoda Dolnośląski niniejszą 
decyzją umorzył postępowanie w zakresie ww. działek. Stosownie do przepisu art. 105 § 1 
Kodełcsu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało 
się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu
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postępowania. W orzecznictwie i doktrynie zgodnie przyjmuje się, że bezprzedmiotowość 
postępowania może być wywołana zarówno przesłanką o charakterze podmiotowym, 
jak i przedmiotowym. Pierwsza grupa odnosi się do sytuacji, w których podanie zostało 
wniesione przez osobę nie posiadającą legitymacji do jego złożenia, czyli nie będącą stroną 
postępowania, bądź też podanie zostało wniesione przez osobę nie mającą zdolności 
do czynności prawnych, bądź też strona zmarła w trakcie postępowania lub też ustał byt prawny 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Drugi natomiast rodzaj przyczyn 
bezprzedmiotowości obejmuje swym zakresem sytuacje, w których brak jest przedmiotu 
postępowania (np. zniszczenie rzeczy, będącej przedmiotem postępowania) lub przepisy prawa 
nie przewidują załatwienia sprawy w drodze decyzji administracyjnej.

W omawianej sprawie w zakresie działek ni' 2, AM-1, obręb 0004 Boguszów Gorce, 
nr 300/3, AM-4, nr 431/4, AM-5, obręb 0030 Sobięcin nastąpiła bezprzedmiotowość 
postępowania wywołana przesłanką o charakterze przedmiotowym, albowiem Inwestor -  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki 
organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta 
w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działający za pośrednictwem 
pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, wycofał wniosek o zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej dla ww. działek.

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, za wyjątkiem przepisów zawartych w od wymagań zawartych w § 9 ust. 1 
pkt 4, § 21 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 2 lit. b, § 39 ust. 1, § 43 ust. 1 pkt 3, § 43 ust. 1 
pkt 3 w zw. z § 46 ust. 2, § 62 ust. 2 i ust. 3, § 71 piet 2, § 78 ust. 2 piet 1 lit. e, § 79 pkt 5, 
§ 106 ust. 3 piet 2, § 113 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 78 ust. 1, § 116 ust. 3 pkt 2 lit. a, 
§ 119 ust. 1 piet 2 i piet 4 lit. b rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - dla których Wojewoda 
Dolnośląski udzielił zgody na odstępstwo -  postanowienie Nr 172/22 z dnia 11 maja 
2022 r., zobowiązując Inwestora do:
1. ograniczenia prędkości dopuszczalnej na odcinkach drogi o nienormatywnych 

promieniach łuleu kołowego w planie, do wartości zapewniającej zachowanie 
bezpieczeństwa przy ruchu pojazdu po mokrej nawierzchni,

2. wykonania oznakowania pionowego i poziomego spełniającego warunki określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z późn. zm.) na podstawie 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporządzonego zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 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 20171\, poz. 784).

Powyższe uwarunkowania zostały przez Inwestora spełnione,
-  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
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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.

Objęty opracowaniem odcinek drogi wojewódzkiej nr 367 oraz drogi wojewódzkiej 
nr 375 jest główną osią komunikacyjną dzielnicy Sobięcin oraz ważną osią komunikacyjną 
na trasie z Wałbrzycha do Boguszowa Gore, Kamiennej Góry, Jeleniej Góry. Droga jest 
w bardzo złym stanie technicznym, co powoduje utrudnienia w ruchu, a także 
ponadnormatywne poziomy hałasu i wibracji na terenach przyległych do drogi. Planowana 
inwestycja wyeliminuje wibracje związane z występującymi obecnie nierównościami 
nawierzchni oraz spowoduje poprawę warunków akustycznych, w szczególności poprzez 
zastosowanie tzw. nawierzchni cichych, ograniczających poziom hałasu.

Poprawa nawierzchni jezdni dróg wpłynie nadto na skrócenie czasu i zwiększenie 
komfortu przejazdu oraz zmniejszenie emisji gazów i spalin.

Przedmiotowa inwestycja spowoduje znaczne zwiększenie bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego, w szczególności poprzez budowę chodników i ścieżek 
rowerowych z dopuszczeniem mchu pieszych, a także organizację mchu. W stanie obecnym 
mch pieszych odbywa się częściowo po poboczu, częściowo po wąskich chodnikach, natomiast 
mch rowerowy prowadzony jest jezdnią.

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.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

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, któiy 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.
Załączniki:
Nr 1 (1.1-1.6) -  mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi w skali 1:500;
N r 2 (2.1.1-2.1.7, 2.2.1-2.2.17, 2.3.1-2.3.8, 2.4.1-2.4.2, 2.5.1-2.5.13, 2.6.1-2.6.4, 2.7.1-2.7.3, 2 .8 .1-2 .8 .6 )-m apa sytuacyjno -  
wysokościowa podziału nieruchomości w skali 1:500;
N r 3 (3 .1 -3 .15 )- projekt budowlany.
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Otrzymują:
1. Pan Włodzimierz Lewowski -  pełnomocnik Inwestora (załączniki: nr 1 (1 kpi.), nr 2 (1 kpi.), nr 3 (2 kpi.)),
2. Prezydent Miasta Wałbrzycha, Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej,

al. W yzwolenia 22-20, 58-300 Wałbrzych (załączniki: nr 1 (1 kpi.), nr 2 (1 kpi.)),
3. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Juliusza Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych 

(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.)).

Do wiadomości:
1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław (załącznik nr 3 (1 kpi.)),
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (do sprawy: WOOŚ.4210.23.2015.KC.54),
3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (do sprawy: DOOŚ-DŚI.4210.12. 2017.AS.5),
4. 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 
w Wałbrzychu, 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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