
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 16-01-2019

Znak: SPN.III.7820.1.23.2018

Decyzja Nr 1/19
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b, art. 11d, art. 11f, art. 11i ust. 1, art. 12, art. 16 ust. 2, 
art. 19, art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., 
poz. 2096) na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony do tut. organu w dniu 
11.10.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 23.11.2018r., znak: ŚZDW.R-
WD.4110.612.2018.MK i 11.01.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.040.2019.MK o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice” – II etap,

zezwalam na realizację inwestycji drogowej

polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 od km ok. 1+484 do km 
ok. 3+214 i od km ok. 5+654 do km ok. 7+488 na odcinku: granica miasta Kielce – 
Masłów – Mąchocice – etap II, na terenie gminy Masłów, w następujący sposób:

I. Określam linie rozgraniczające teren. 
Linie rozgraniczające teren określono linią przerywaną koloru różowego, opisaną jako „proj. linia 
rozgraniczająca teren”, na mapie w skali 1:500 pn.: „Proponowany przebieg drogi z terenem 
niezbędnym dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu II etap”, stanowiącej 
załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji, składający się z 16 arkuszy (od Nr 1.1. do Nr 1.16.).
Poza ww. liniami rozgraniczającymi teren, na załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, zostały 
wyznaczone obszary:
- oznaczony linią przerywaną koloru błękitnego opisaną jako „proj. linia terenu niezbędnego dla 
obiektów budowlanych określających czasowe zajęcie terenu przeznaczonego na przebudowę 
sieci uzbrojenia terenu”, na którym realizowana będzie budowa/przebudowa sieci uzbrojenia 
terenu,
- oznaczony linią przerywaną koloru żółtego opisaną jako „proj. granica budowy lub przebudowy 
urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”, na którym realizowana 
będzie budowa/przebudowa urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych,



2

- oznaczony linią przerywaną koloru niebieskiego opisaną jako „proj. granica budowy lub 
przebudowy innych dróg publicznych”, na którym realizowana będzie budowa/przebudowa 
innych dróg publicznych,
- oznaczony linią przerywaną koloru zielonego opisaną jako „proj. granica budowy lub 
przebudowy zjazdów”, na którym realizowana będzie budowa/przebudowa zjazdów, 
- oznaczony linią przerywaną koloru fioletowego opisaną jako „proj. granica przejścia przez 
tereny wód płynących”, będący terenem wód płynących, na którym prowadzone będą roboty 
budowlane niezbędne do realizacji inwestycji.

1. Linie rozgraniczające teren, wyznaczające pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 745 
obejmują nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

POWIAT KIELECKI
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 236/1 (236/7, 236/8), 236/5 
(236/9, 236/10), 237 (237/1, 237/2), 238/1 (238/4, 238/5), 238/2 (238/6, 238/7), 239 (239/1, 
239/2), 253/3, 253/5, 266 (266/1, 266/2), 268/1 (268/3, 268/4), 281/14, 281/22 (281/24, 281/25), 
281/23 (281/26, 281/27), 282 (282/1, 282/2), 283 (283/1, 283/2), 291/2 (291/5, 291/6, 291/7), 
296 (296/1, 296/2), 297 (297/1, 297/2), 298 (298/1, 298/2), 689/2 (689/12, 689/13), 689/3 
(689/14, 689/15), 689/4 (689/16, 689/17), 689/6 (689/18, 689/19), 689/7 (689/20, 689/21), 689/8, 
689/10, 689/11 (689/22, 689/23, 689/24), 690 (690/1, 690/2), 691/3 (691/10, 691/11), 692/3 
(692/4, 692/5), 693/3 (693/7, 693/8), 694 (694/1, 694/2), 695/1 (695/10, 695/11), 696/3 (696/8, 
696/9), 697/3 (697/4, 697/5), 698/3 (698/4, 698/5), 699/3 (699/4, 699/5), 700/3 (700/4, 700/5), 
701/3 (701/4, 701/5), 702/3 (702/4, 702/5), 703/3 (703/4, 703/5), 704/3 (704/4, 704/5), 705/6 
(705/7, 705/8), 706/5 (706/9, 706/10), 706/8 (706/11, 706/12), 707/3 (707/4, 707/5), 708/3 
(708/4, 708/5), 728/1 (728/11, 728/12), 728/3 (728/13, 728/14), 728/4 (728/15, 728/16), 731/14, 
731/16, 731/18, 731/20, 731/22, 731/24, 731/26, 731/28, 732/1, 733/1, 734/4 (734/11, 734/12), 
734/6, 734/7 (734/13, 734/14), 734/8 (734/15, 734/16), 736 (736/1, 736/2), 737/7 (737/18, 
737/19), 740 (740/1, 740/2), 744/1, 744/2, 745 (745/1, 745/2), 746/1 (746/12, 746/13), 746/3 
(746/14, 746/15), 746/4 (746/16, 746/17), 746/6, 746/9 (746/18, 746/19), 747/1, 749 (749/1, 
749/2), 750 (750/1, 750/2), 751 (751/1, 751/2), 753 (753/1, 753/2), 754 (754/1, 754/2), 755 
(755/1, 755/2), 756 (756/1, 756/2), 757 (757/1, 757/2), 758 (758/1, 758/2), 759/1 (759/5, 759/6), 
759/3 (759/7, 759/8), 759/4 (759/9, 759/10), 760/1, 760/2 (760/3, 760/4), 771/2 (771/14, 771/15), 
771/8 (771/16, 771/17), 771/10 (771/18, 771/19), 771/12, 771/13 (771/20, 771/21), 773/1, 773/4, 
774/1 (774/17, 774/18), 774/7 (774/19, 774/20), 774/8 (774/21, 774/22), 774/9, 774/10 (774/23, 
774/24), 774/11, 774/12 (774/25, 774/26), 774/13, 774/14 (774/27, 774/28), 775/3, 775/4, 775/5, 
776 (776/1, 776/2), 777/1, 778 (778/1, 778/2), 779/1, 780 (780/1, 780/2), 781 (781/1, 781/2), 782 
(782/1, 782/2), 783/2 (783/14, 783/15), 783/3 (783/16, 783/17), 783/6 (783/18, 783/19), 783/8 
(783/20, 783/21), 783/13 (783/22, 783/23), 784/1 (784/3, 784/4), 785/2 (785/3, 785/4), 786/1, 
787/2 (787/4, 787/5), 789 (789/1, 789/2), 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 810/1 (810/13, 810/14), 822 (822/1, 822/2, 822/3), 829/3 (829/8, 829/9), 834/26 (834/40, 
834/41), 834/27 (834/42, 834/43), 834/28 (834/44, 834/45), 834/29 (834/46, 834/47), 835/1 
(835/10, 835/11), 835/3 (835/12, 835/13), 835/5 (835/14, 835/15), 835/6 (835/16, 835/17), 850/2 
(850/10, 850/11), 850/9 (850/12, 850/13, 850/14), 851/1 (851/6, 851/7), 851/2 (851/8, 851/9), 
851/5 (851/10, 851/11, 851/12), 852/2 (852/7, 852/8), 875/5 (875/9, 875/10), 875/7 (875/11, 
875/12), 877 (877/1, 877/2), 878/1 (878/3, 878/4), 878/2 (878/5, 878/6), 879 (879/1, 879/2), 
880/1 (880/3, 880/4), 880/2 (880/5, 880/6), 882 (882/1, 882/2), 885 (885/1, 885/2), 887 (887/1, 
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887/2), 888 (888/1, 888/2), 890/1 (890/4, 890/5), 891/1, 891/2, 892/3, 892/6, 893 (893/1, 893/2), 
894/1 (894/3, 894/4), 894/2 (894/5, 894/6), 895 (895/1, 895/2, 895/3), 903 (903/1, 903/2), 904 
(904/1, 904/2), 905/1 (905/2, 905/3, 905/4), 908/2 (908/11, 908/12), 908/7 (908/13, 908/14), 
908/8 (908/15, 908/16), 908/9 (908/17, 908/18), 908/10 (908/19, 908/20), 980/1, 1102/1 (1102/7, 
1102/8), 1102/2, 1103 (1103/1, 1103/2), 1107/1, 1107/2, 

obręb 0011 Wola Kopcowa, numery ewidencyjne działek: 13/2 (13/3, 13/4), 14/1 (14/3, 14/4), 
14/2 (14/5, 14/6), 15 (15/1, 15/2), 16 (16/1, 16/2), 17 (17/1, 17/2), 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 
19/2), 20 (20/1, 20/2), 57 (57/1, 57/2), 59 (59/1, 59/2), 61 (61/1, 61/2), 63 (63/1, 63/2), 65 (65/1, 
65/2), 67 (67/1, 67/2), 69 (69/1, 69/2), 71 (71/1, 71/2), 73 (73/1, 73/2), 75 (75/1, 75/2), 77 (77/1, 
77/2), 79 (79/1, 79/2), 81 (81/1, 81/2), 83/4 (83/5, 83/6), 86/3 (86/27, 86/28), 86/4 (86/13, 86/14), 
86/6 (86/15, 86/16), 86/7 (86/17, 86/18), 86/9, 86/11 (86/19, 86/20), 86/12 (86/21, 86/22), 536, 

obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 813/2 (813/3, 813/4), 814/1 
(814/3, 814/4), 814/2 (814/5, 814/6), 815 (815/1, 815/2), 816 (816/1, 816/2), 817 (817/1, 817/2), 
818 (818/1, 818/2), 819 (819/1, 819/2), 820 (820/1, 820/2), 825/1 (825/3, 825/4), 826/1 (826/3, 
826/4), 826/2 (826/5, 826/6), 827/1 (827/6, 827/7), 827/5 (827/8, 827/9), 833 (833/1, 833/2), 
859/6 (859/7, 859/8), 861 (861/1, 861/2), 862 (862/1, 862/2), 866/1 (866/3, 866/4), 866/2 (866/5, 
866/6), 867 (867/1, 867/2), 868 (868/1, 868/2), 870 (870/1, 870/2), 879/5 (879/8, 879/9), cz. 
879/7, 880 (880/1, 880/2, 880/3), 938 (938/1, 938/2, 938/3), 950/1, 950/2, 951/7, 951/8 (951/11, 
951/12), 951/9, 952/3, 952/4 (952/7, 952/8), 952/5, 953/3, 954/3, 954/5, 955/3, 955/4 (955/7, 
955/8), 955/5, 955/6 (955/9, 955/10), 956/5, 956/6 (956/9, 956/10), 956/7, 956/8 (956/11, 
956/12), 957/4 (957/17, 957/18), 957/5 (957/19, 957/20), 957/8, 957/9 (957/21, 957/22), 957/10, 
957/11 (957/23, 957/24), 958/3, 958/4 (958/7, 958/8), 958/5, 958/6 (958/9, 958/10), 959/1 
(959/5, 959/6), 959/3, 959/4 (959/7, 959/8), 960/1, 960/2 (960/3, 960/4), 961/1, 962/1, 963/3, 
963/4 (963/7, 963/8), 963/5, 963/6 (963/9, 963/10), 964/1, 964/3 (964/13, 964/14), 965/1, 965/3, 
966/1, 966/3 (966/6, 966/7), 967/3, 967/4 (967/7, 967/8), 967/5, 967/6 (967/9, 967/10), 968/3, 
968/4 (968/7, 968/8), 968/5, 968/6 (968/9, 968/10), 969/1, 969/2 (969/5, 969/6), 970/3, 970/4 
(970/11, 970/12), 970/5, 970/6 (970/13, 970/14), 971/7, 971/8 (971/19, 971/20), 971/9, 971/10 
(971/21, 971/22), 971/11, 971/12 (971/23, 971/24), 972/1, 972/2 (972/5, 972/6), 974/11, 974/13, 
974/15, 974/17, 974/19, 975/1, 975/2 (975/5, 975/6), 976/1, 977/1, 978/1, 978/2 (978/5, 978/6), 
979/3, 979/5, 979/9 (979/16, 979/17), 979/12 (979/18, 979/19), 980/1, 981/5, 981/7, 981/8 
(981/9, 981/10), 982 (982/3, 982/4), 983/1 (983/7, 983/8), 983/2 (983/9, 983/10), 984/1 (984/9, 
984/10), 984/3 (984/11, 984/12), 984/4 (984/13, 984/14), 985/1 (985/8, 985/9), 986/1 (986/7, 
986/8), 986/3 (986/9, 986/10), 986/4 (986/11, 986/12), 987/1 (987/9, 987/10), 987/5, 987/7 
(987/11, 987/12), 987/8 (987/13, 987/14), 988/1 (988/7, 988/8), 988/2 (988/9, 988/10), 989 
(989/3, 989/4), 990/1 (990/11, 990/12), 990/2 (990/13, 990/14), 990/4 (990/15, 990/16), 991/10, 
991/11 (991/20, 991/21), 991/12, 991/14, 991/16, 991/17 (991/22, 991/23), 991/18, 991/19 
(991/24, 991/25), 992/1 (992/5, 992/6), 994/1 (994/10, 994/11), 994/2 (994/12, 994/13), 994/8, 
994/9 (994/14, 994/15), 995/1 (995/25, 995/26), 995/6 (995/27, 995/28), 999/4 (999/5, 999/6), 
1000 (1000/1, 1000/2), 1001/1 (1001/3, 1001/4), 1045 (1045/1, 1045/2), 1140/1 (1140/5, 
1140/6), 1141/1, 1143/1, 1146/5, 1146/6 (1146/17, 1146/18), 1146/7, 1146/8 (1146/19, 
1146/20), 1146/9, 1146/10 (1146/21, 1146/22), 1168 (1168/1, 1168/2), 1169/1.
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2. Obszar poza liniami rozgraniczającymi teren, na którym realizowane będą:
 budowa/przebudowa sieci uzbrojenia terenu, obejmuje nieruchomości oznaczone 

w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
POWIAT KIELECKI
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 239 (239/2), 245, 256/2, 263, 265, 
268/2, 272/1, 282 (282/2), 689/3 (689/15), 731/17, 734/7 (734/14), 737/7 (737/19), 760/2 
(760/4), 771/13 (771/21), 834/34, 834/26 (834/41), 834/27 (834/43), 834/28 (834/45), 849/1, 
881, 882 (882/2), 885 (885/2), 908/1, 909/1, 
obręb 0011 Wola Kopcowa, numer ewidencyjny działki: 86/3 (86/28),
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 812, 822, 823, 824/2, 866/2 
(866/6), 867 (867/2), 873, 874/1, 880 (880/3), 938 (938/3), 963/6 (963/10), 967/6 (967/10), 968/6 
(968/10), 991/17 (991/23), 991/19 (991/25), 995/17, 1168 (1168/2),

 budowa/przebudowa urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, 
obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
POWIAT KIELECKI
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 689/11 (689/24), 705/6 (705/8), 
738/1, 882 (882/2), 885 (885/2), 894/1 (894/4), 895 (895/2), 934/1, 934/10, 936/1, 936/3, 936/4, 
obręb 0011 Wola Kopcowa, numer ewidencyjny działki: 534,
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 817 (817/2), 824/1, 879/7, 
962/2, 969/2 (969/6), 1168 (1168/2), 1169/2, 

 budowa/przebudowa innych dróg publicznych, obejmuje nieruchomości oznaczone 
w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
POWIAT KIELECKI
Gmina Masłów
obręb 0004 Dąbrowa, numer ewidencyjny działki: 1443/3,
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 641, 738/1, 904 (904/2), 977/1, 
977/3, 
obręb 0011 Wola Kopcowa, numer ewidencyjny działki: 534,
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numer ewidencyjny działki: 879/5 (879/9),

 budowa/przebudowa zjazdów, obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków numerami działek:
POWIAT KIELECKI
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 229/1, 231/6, 232, 233, 247/1, 
265, 689/2 (689/13), 691/3 (691/11), 692/3 (692/5), 693/3 (693/8), 694 (694/2), 695/1 (695/11), 
696/3 (696/9), 697/3 (697/5), 698/3 (698/5), 699/3 (699/5), 700/3 (700/5), 701/3 (701/5), 702/3 
(702/5), 703/3 (703/5), 704/3 (704/5), 706/5 (706/10), 706/8 (706/12), 707/3 (707/5), 708/3 
(708/5), 731/27, 734/7 (734/14), 746/8, 749 (749/2), 752/5, 752/9, 760/2 (760/4), 771/8 (771/17), 
771/10 (771/19), 771/13 (771/21), 774/8 (774/22), 774/12 (774/26), 774/14 (774/28), 775/6, 
775/7, 775/8, 779/3, 786/3, 786/4, 838/2, 850/9 (850/13), 851/2 (851/9), 875/3, 885 (885/2), 887 
(887/2), 888 (888/2), 894/2 (894/6), 895 (895/3), 905/1 (905/4),
obręb 0011 Wola Kopcowa, numery ewidencyjne działek: 16 (16/2), 17 (17/2), 86/3 (86/28), 
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obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 806/7, 963/6 (963/10), 968/6 
(968/10), 969/2 (969/6), 1141/4,

 wykonanie robót budowlanych na terenie wód płynących, obejmuje nieruchomości 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
POWIAT KIELECKI
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 181/1, 788/1.

Wyjaśniam, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale; symbolem „cz.” 
poprzedzono numer działki, której część jest przeznaczona pod inwestycję. Pogrubioną 
czcionką zostały oznaczone numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren 
inwestycji (przebieg drogi).

II. Określam warunki lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

1. Wymagania dotyczące powiązania inwestycji drogowej z innymi drogami publicznymi 
z określeniem ich kategorii.
1.1. Dostępność komunikacyjna projektowanej inwestycji drogowej.
Na przedmiotowym odcinku inwestycja drogowa krzyżuje się z następującymi drogami 
publicznymi: 
- z drogą gminną - ul. Działkowa,
- z drogą gminną Nr 344015T - ul. Świerczyńska,
- z drogą gminną Nr 344027T - ul. Piaskowa,
- z drogą powiatową Nr 0312T - ul. Świętokrzyska,
- z drogą powiatową Nr 0311T – ul. Ks. J. Marszałka,
- z drogą gminną Nr 344002T,
- z drogą powiatową Nr 0314T,
- z drogą gminną Nr 344028T.

1.2. Parametry techniczne i zakres projektowanej inwestycji:

a) parametry techniczne rozbudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 745 od km ok. 1+484 do km 
ok. 3+214 (ul. Jana Pawła II) o długości ok. 1,73 km:
 klasa techniczna drogi – G (główna), po oddaniu do użytku nowego śladu drogi wojewódzkiej 
zostanie przekształcona w drogę powiatową klasy Z (zbiorcza);
 kategoria ruchu – KR3;
 prędkość projektowa - 50 km/h (obszar zabudowany), 60 km/h (poza obszarem 
zabudowanym);
 szerokość jezdni - 7,0 m (2x3,5 m);
 szerokość poboczy utwardzonych – 2x1 m;
 szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,5 – 3,5 m;

b) parametry techniczne rozbudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 745 od km ok. 5+654 do km 
ok. 7+488 o długości ok. 1,84 km:
 klasa techniczna drogi - G (główna);
 kategoria ruchu – KR4;
 prędkość projektowa - 50 km/h (na terenie zabudowy), 70 km/h (poza terenem zabudowy);
 szerokość jezdni - 7,0 m (2x3,5 m);
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 szerokość opaski bitumicznej – 2x0,5 m;
 szerokość poboczy utwardzonych – 2x1,25 m;
 szerokość chodnika – 2,0m;
 szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,0 – 3,5 m;

c) w ramach inwestycji przewiduje się m. in.:
- rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku od km ok. 1+484 do km ok. 3+214 i na odcinku od 
km ok. 5+654 do km ok. 7+488; 
- rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 745 z drogą powiatową Nr 0314T i drogą 
gminną Nr 344028T w km 7+355 na skrzyżowanie typu „małe rondo” czterowlotowe, 
o parametrach:

- średnica zewnętrzna ronda – 30,0 m,
- średnica wyspy środkowej ronda – 15,0 m,
- szerokość pierścienia – 1,5 m,
- szerokość jezdni ronda – 6,0 m,
- wloty na rondo jednopasowe - 4,0m,
- wyloty z ronda jednopasowego - 4,5m,

- budowę dodatkowej jezdni (ul. Modrzewiowa) długości ok. 722m, o parametrach:
- klasa techniczna drogi – L (lokalna);
- kategoria ruchu – KR3;
- prędkość projektowa - 40 km/h (na terenie zabudowy), 50 km/h (poza terenem 

zabudowy);
- szerokość jezdni - 6,0 m (2x3,0 m);
- szerokość chodnika jednostronnego – 2,0m;
- szerokość pobocza ziemnego – 0,75m;

- budowę dodatkowej jezdni (ul. Podmasłowie) długości ok. 532m, o parametrach:
- klasa techniczna drogi – D (dojazdowa);
- kategoria ruchu – KR2;
- prędkość projektowa - 40 km/h (na terenie zabudowy), 50 km/h (poza terenem 

zabudowy);
- szerokość jezdni - 5,0 m (2x2,5 m);
- szerokość poboczy ziemnych – 2x0,75m;

- budowę dodatkowej jezdni (ul. Spokojna) długości ok. 1,94km, o parametrach:
- klasa techniczna drogi – L (lokalna);
- kategoria ruchu – KR3;
- prędkość projektowa - 40 km/h (na terenie zabudowy), 50 km/h (poza terenem 

zabudowy);
- szerokość jezdni - 6,0 m (2x3,0 m);
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,0-3,5m;
- szerokość poboczy ziemnych – 2x0,75m;

- budowę mostu M1 nad ciekiem Dopływ z Masłowa w km ok. 3+025 rozbudowywanego 
odcinka drogi wojewódzkiej Nr 745, o parametrach:
- rozpiętość w świetle ścian przyczółków – 9,20 m,
- długość całkowita mostu ze skrzydełkami – 18,30 m,
- szerokość całkowita – 14,3 m,
- szerokość jezdni – 7,00m,
- szerokość chodnika – 1,5m,
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- szerokość ścieżki rowerowej – 2,0m,
- szerokość pobocza – 1,0m,
- klasa obciążenia obiektu – B,

- rozbudowę istniejących skrzyżowań w km ok.: 1+500, 2+080, 2+890, 6+775 (drogi 
wojewódzkiej), 0+238 (ul. Modrzewiowej), 0+589 (ul. Podmasłowie), 0+030 (ul. Spokojna), 

- budowę ścieżek rowerowych o szerokości 2,5m: po południowej stronie ul. Jana Pawła II, po 
północnej stronie ul. Lotniczej; o szerokości 2,0m po lewej stronie drogi powiatowej 
Nr 0314T;

- budowę chodników o szerokości 2,0m: po północnej stronie ul. Jana Pawła II, po południowej 
stronie ul. Lotniczej, po lewej stronie na całym odcinku ul. Modrzewiowej, po prawej stronie 
ul. Podmasłowie od km ok. 0+335,3 do końca projektowanego odcinka, po prawej stronie 
drogi powiatowej Nr 0314T;

- budowę ciągów pieszo-rowerowych: po południowej stronie ul. Jana Pawła II od km 
ok. 1+484,9 do km ok. 1+708 (szer. 3,5m), po prawej stronie ul. Lotniczej od km ok. 7+142 
do km ok. 7+391, po wschodniej stronie ul. Lotniczej, wzdłuż lotniska na odcinku wyłączonym 
z ruchu (szer. 3,5m), po prawej stronie ul. Spokojnej od km 0+032 do km 0+475 szer. 3m, od 
km 0+475 do końca budowanego odcinka szer. 3,5m; 

- budowę Miejsca Obsługi Rowerów (MOR) w km 3+106 rozbudowywanej drogi wojewódzkiej 
Nr 745;

- budowę zatok autobusowych w ciągu rozbudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 745, strona 
prawa km ok.: 1+545,2; 2+564,4; 2+974,1; 5+891; 6+702,2; 7+215; strona lewa km ok.: 
1+669,4; 2+291,7; 2+848,1; 6+019; 7+113,5;

- budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
- budowę przejścia dla zwierząt małych zespolonego z obiektem mostowym M1 w km 

ok. 3+025 drogi wojewódzkiej;
- budowę i przebudowę przepustów drogowych oraz pod zjazdami;
- budowę sieci kanalizacji deszczowej i rowów krytych ze studzienkami rewizyjnymi i wpustami 

ulicznymi, rowów przydrożnych trapezowych umocnionych, rowów odwadniających 
trapezowych ziemnych, wylotów do rowów;

- budowę, przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej;
- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej;
- budowę i przebudowę sieci energetycznej nn: linii napowietrznej i linii podziemnej kablowej;
- budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego;
- budowę, przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej: linii napowietrznej, linii 

podziemnej kablowej i linii podziemnej optotelekomunikacyjnej;
- replofilację i umocnienie koryta rzeki Dopływ z Masłowa pod mostem M1 i na odcinkach po 

ok. 25m przed i za mostem;
- wycinkę drzew i krzewów;
- nasadzenia zieleni;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego;
- rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją, m.in. ogrodzeń, wiaty przystankowej.

2. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

2.1. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części województwa 
świętokrzyskiego, na terenie gminy Masłów. Stanowi kontynuację inwestycji zatwierdzonej 
decyzją Nr 11/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.07.2018r., znak: SPN.III.7820.1.4.2018. 
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Zakres niniejszej inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 745 na 
odcinkach: od km ok. 1+484,9 do km ok. 3+214 (ul. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym) oraz 
od km ok. 5+654 do km ok. 7+488,5 (ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym, ul. Dolna 
w Mąchocicach Kapitulnych). Planowane są również dodatkowe jezdnie - ul. Modrzewiowa, 
Podmasłowie i Spokojna, z uwagi na docelowe wyłączenie z ruchu fragmentu drogi 
wojewódzkiej Nr 745 przy lotnisku (poprowadzenie odcinka tej drogi nowym śladem), których 
budowa zapewni obsługę przyległych działek i umożliwi mieszkańcom lepszą komunikację 
z centrum Masłowa. Inwestycja kończy się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą 
powiatową Nr 0314T i drogą gminną Nr 344028T w Mąchocicach Kapitulnych. Planowana 
rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 przebiega przez tereny częściowo zabudowane 
i niezabudowane. 
Inwestycja drogowa usytuowana jest poza obszarami sieci ekologicznej Natura 2000. Najbliżej 
położonym obszarem Natura 2000 jest Przełom Lubrzanki PLH260037, zlokalizowany 
w odległości ok. 0,4km w kierunku wschodnim od planowanej inwestycji. Zlokalizowana jest 
w Podkieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu (ustanowionego uchwałą Nr XIV/200/2015 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia 
Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 2655). 
Biorąc pod uwagę informacje zawarte we wniosku, tj. brak ingerencji w obszary Natura 2000, 
Inwestor ocenił, iż przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na cele ochrony obszaru 
Natura 2000, w tym w szczególności na stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków 
zwierząt, gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność 
obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami. Ponieważ przedmiotowe 
przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 142), zakazy obowiązujące na 
obszarach chronionego krajobrazu nie mają zastosowania.

2.2. Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 745 należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w: 
- decyzji Wójta Gminy Masłów z dnia 17.07.2017r., znak: BiGP.6220.1.2015/2017 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, 
- decyzjach: Starosty Kieleckiego z dnia 04.10.2017r., znak: RO-II.6341.108.2017.JM oraz 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 
05.06.2018r., znak: KR.ZUZ.1.421.134.2018.MSz udzielających pozwolenia wodnoprawnego dla 
potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji,
- decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 
28.05.2018r., znak: KR.ZUZ.1.421.199.2018.RM zmieniającej decyzję z dnia 04.10.2017r., znak: 
RO-II.6341.108.2017.JM.

2.3. Rozwiązania projektowe w zakresie:
2.3.1. Ochrony przed hałasem.
Prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzić w porze dziennej 
w godzinach od 6.00 do 22.00, w miarę możliwości unikać jednoczesnej pracy urządzeń 
emitujących hałas o dużym natężeniu. 
Prace sprzętu wibracyjnego oraz innego sprzętu ciężkiego (np. walce wibracyjne, ubijaki, młoty 
pneumatyczne itp.) w pobliżu obiektów budowlanych ograniczyć do niezbędnego minimum, 
w miarę możliwości ograniczyć należy równoczesną pracę urządzeń emitujących hałas o dużym 
natężeniu. Wszystkie urządzenia należy utrzymywać we właściwej sprawności technicznej.
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2.3.2. Ochrony środowiska gruntowo – wodnego.
Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód. Najbliższy GZWP - Nr 414 Zbiornik 
Zagnańsk - zlokalizowany jest w odległości ok. 5,4 km na północ od miejscowości Masłów 
Pierwszy.
Inwestycja zostanie zlokalizowana w obszarze:
- Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW2000101, 
zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły, stan ilościowy oceniono jako słaby, chemiczny 
dobry, ocena ryzyka: zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych 
jako ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem i utrzymanie dobrego stanu 
chemicznego wód.
- Jednolitych Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem 
PLRW2000621644332 nazwanym Dopływ z Masłowa, zaliczonym do regionu wodnego Górnej 
Wisły, posiada status naturalnej cześć wód, której potencjał oceniono jako dobry, ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona. Celem środowiskowym jest utrzymanie 
dobrego stanu wód.
- Jednolitych Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem 
PLRW2000521644334 nazwanym Zajączkowska Struga, zaliczonym do regionu wodnego 
Górnej Wisły, posiada status naturalnej cześć wód, której potencjał oceniono jako zły, ocena 
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona. Celem środowiskowym jest 
osiągniecie dobrego stanu wód.
- Jednolitych Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem 
PLRW200062164431 nazwanym Lubrzanka do Zalewu Cedzyna, zaliczonym do regionu 
wodnego Górnej Wisły, posiada status naturalnej cześć wód, której potencjał oceniono jako 
dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona. Celem 
środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu wód..
System odwodnienia drogi wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku tworzyć będą: kanalizacja 
deszczowa i rowy kryte ze studzienkami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi, rowy przydrożne 
trapezowe umocnione, rowy odwadniające trapezowe ziemne, przepusty drogowe i przepusty 
pod zjazdami. Na ciągach kanalizacji deszczowej przejmujących wody opadowe i roztopowe 
z jezdni zaprojektowano zintegrowane separatory koalescencyjne z 5-krotnym lub 10-krotnym 
wewnętrznym obejściem hydraulicznym, przeznaczone do usuwania z odprowadzanych wód 
nadmiaru zanieczyszczeń w postaci zawiesiny i pływających substancji ropopochodnych. Na 
wlotach z rowów do kanalizacji stosowane będą osadniki chroniące kanalizację przed 
zamuleniem. Ujmowane do rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej wody opadowe 
i roztopowe odprowadzane będą do Dopływu z Masłowa poprzez dwa wyloty kanalizacyjne 
bezpośrednio i poprzez projektowane rowy odwadniające oraz do naturalnych i projektowanych 
rowów ziemnych poprzez dwanaście wylotów kanalizacyjnych oraz istniejące rowy 
odwadniające.
Plac budowy i jego zaplecze zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia 
terenu i przekształcenia jego powierzchni, wyposażyć w sorbenty do zbierania ewentualnych 
zanieczyszczeń oraz przenośne sanitariaty regularnie opróżniane, zadbać o odpowiednie 
zabezpieczenie terenu bazy materiałowo-sprzętowej poprzez uszczelnienie podłoża w miejscu 
magazynowania substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. 
Naprawy sprzętu i tankowanie prowadzić w warunkach uniemożliwiających zanieczyszczenie 
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środowiska gruntowo-wodnego, poza niżej wymienionymi terenami: poza obszarami cennymi 
przyrodniczo, z zachowaniem odległości co najmniej 50 m od zabudowy mieszkaniowej oraz od 
cieków i rzek; po zakończeniu prac teren zaplecza budowy uporządkować i przywrócić do stanu 
wyjściowego.
Zapewnić na etapie prac budowlanych rozwiązania zapobiegające zanieczyszczeniu dróg 
publicznych przez maszyny, środki transportu wyjeżdżające z placu budowy, zapewnić w razie 
potrzeby czyszczenie, mycie kół i podwozia.
Powadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń wykorzystywanych 
w trakcie prac budowlanych, utrzymywać je w pełnej sprawności, ograniczyć jałową pracę 
silników pojazdów i urządzeń spalinowych, ewentualne zanieczyszczenia gruntu natychmiast 
zebrać przy użyciu sorbentu.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć prawidłowy i bezpieczny sposób 
odprowadzenia wody gruntowej.
Prace związane z rozbudową obiektu mostowego na Dopływie z Masłowa prowadzić 
z zachowaniem przepływu nienaruszalnego.
Przejścia pod ciekami/rzekami związane z przełożeniem lub budową liniowej infrastruktury 
technicznej wykonać bezwykopowo tj. bez ingerencji w koryto cieków; zastosować osłony 
zapobiegające przedostaniu się zanieczyszczeń do wód; skarpy rowów melioracyjnych 
odpowiednio ukształtować i umocnić darnią; dna rowów melioracyjnych oraz cieków/rzek 
umocnić naturalnym materiałem.
Wykonać umocnienia skarp i dna rowów oraz cieków/rzek w rejonie wylotów z wykorzystaniem 
materiałów naturalnych.

2.3.3. Ochrony powietrza atmosferycznego.
Należy zapewnić płynność ruchu pojazdów spalinowych i ograniczyć czas jałowej pracy silników 
pojazdów i maszyn podczas postoju ograniczając w ten sposób emisję spalin.
Zapewnić transport materiałów budowlanych z użyciem środków zabezpieczających przed 
pyleniem (przykrycia skrzyń samochodów).
W przypadku pogody suchej i wietrznej w celu zminimalizowania uciążliwości pylenia zapewnić 
zraszanie placu budowy oraz mas ziemnych.

2.3.4. Ochrony walorów przyrodniczych.
Wycinkę drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji przeprowadzić 
w okresie pozalęgowym ptaków trwającym od 16 października do końca lutego, ewentualne 
zmiany powyższego terminu są możliwe wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym, w ramach 
którego wykonana zostanie lustracja terenu przed rozpoczęciem robót pod kątem obecności 
zwierząt.
Drzewa nieprzeznaczone do wycinki zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez oszalowanie 
pni, a prace w obrębie korzeni drzew prowadzić ręcznie i nawadniać odsłonięte i przesychające 
korzenie; nie składować materiałów budowlanych i odpadów pod koronami drzew.
Dokonać nasadzenia zieleni wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinkach przebiegających przez 
tereny zabudowane rodzimymi gatunkami, zgodnymi z otaczającymi siedliskami, z wyłączeniem 
gatunków owocujących.
Z uwagi na ptaki gniazdujące na ziemi oraz chronione gatunki zwierząt ziemnych zdjęcie 
warstwy humusu prowadzić od środka pasa do zewnątrz pod nadzorem przyrodniczym; należy 
kontrolować plac budowy na obecność występowania zwierząt - w szczególności studzienki, 
inne elementy kanalizacji i wykopy, w których mogłyby zostać uwięzione zwierzęta (płazy, gady, 
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małe ssaki), eliminować zastoiska wody i nieuformowane skarpy, a w przypadku uwięzienia 
zwierząt przenosić je na dogodne dla nich siedliska.
Prace ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie koryt rzecznych/cieków prowadzić poza okresem 
rozrodu zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym tj. w terminie od 1 listopada do 15 
lutego, ewentualne zmiany wskazanego terminu możliwe pod ścisłym nadzorem przyrodniczym.
Należy wykonać przejście dla małych zwierząt, zespolone z obiektem mostowym M1 w km ok. 
3+028 istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 745.
Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych 
z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody 
w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych (art. 
21 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych).

2.3.5. Gospodarki odpadami.
Masy ziemne i humus należy magazynować rozdzielnie, humus wykorzystywać do odtworzenia 
terenów biologicznie czynnych, masy ziemne przeznaczone do wbudowania powinny spełniać 
standardy jakości gleby i ziemi.
Nadmiar mas ziemnych przekazać uprawnionym odbiorcom; w przypadku ziemi 
zanieczyszczonej postępować zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami.
Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, tj.: minimalizować ich ilość, zbierać je 
selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających 
przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić ich sprawny odbiór 
przez uprawnione podmioty.
Postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie wykonywania robót budowlanych winno być 
zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. 
z 2018r., poz. 21 ze zm.).

2.4. Celem oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających za zadanie 
ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu należy wykonać 
i przedstawić analizę porealizacyjną. 
Zgodnie z zapisami pkt. IV decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej 
inwestycji nałożono obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania 
akustycznego na najbliżej położone tereny chronione akustycznie, dla miejsc wskazanych 
w raporcie oddziaływania na środowisko, w których raport w latach 2019, 2029 wykazał 
przekroczenia w granicach błędu obliczeniowego (w porze dziennej i w porze nocnej). Należy 
wykonać sprawdzające pomiary poziomu hałasu, które określą zasięg rzeczywistego 
oddziaływania przedsięwzięcia na tereny chronione akustycznie, po 1 roku od oddania obiektu 
do użytkowania i przedstawić w terminie 6 miesięcy od wyżej wymienionego terminu (nie 
później niż 18 miesięcy od dnia oddania niniejszego obiektu do użytku) organowi właściwemu 
do wydania niniejszej decyzji - Wójt Gminy Masłów.
W przypadku, gdy analiza porealizacyjna wykaże przekroczenia standardów akustycznych na 
terenach chronionych inwestor winien podjąć działania celem ochrony ww. terenów przed 
nadmiernym oddziaływaniem akustycznym w celu polepszenia niekorzystnego wpływu 
rozpatrywanych odcinków ulic na stan klimatu akustycznego.
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3. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej.
Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach pismem z dnia 09.06.2017r., znak: 
IA.5183.62.2017 pozytywnie zaopiniował planowane przedsięwzięcie.
W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, postępowanie wykonawcy robót winno być zgodne 
z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2067 ze zm.).

4. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa.
Inwestycja nie wymaga określenia warunków ze względu na potrzeby obronności państwa.

5. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.
Przedmiotowa inwestycja nie utrudni dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, ze środków łączności, nie spowoduje 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie wywoła uciążliwości spowodowanych przez hałas, 
wibracje, zakłócenia, promieniowanie oraz nie ograniczy dostępu światła dziennego. W czasie 
realizacji inwestycji należy zapewnić dojazd i dojście do posesji przyległych do pasa robót. 

III. Zatwierdzam podział nieruchomości:

1. Położonych w obrębie 0007 Masłów Pierwszy, przedstawiony na mapach z projektem 
podziału nieruchomości w skali 1:5000 wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętych do 
ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego 
przez Starostę Kieleckiego w dniu 20.02.2018r., pod numerem ewidencyjnym 
P.2604.2018.1237, stanowiących załączniki od Nr 2.1 do Nr 2.6, oznaczonych numerami 
działek:

Działki po podziale przechodzące pod 
inwestycję:Nr działek przed 

podziałem:
Numer działki:

Powierzchnia 
działki (ha):

Nr działek po podziale pozostających 
przy dotychczasowych właścicielach:

236/1 236/7 0,0041 236/8

236/5 236/9 0,0001 236/10

237 237/1 0,0008 237/2

238/1 238/4 0,0034 238/5

238/2 238/6 0,0017 238/7

239 239/1 0,0014 239/2

266 266/1 0,0082 266/2

268/1 268/3 0,0033 268/4

281/22 281/24 0,0003 281/25

281/23 281/26 0,0092 281/27

282 282/1 0,0019 282/2

283 283/1 0,0245 283/2

291/5 0,0013
291/2

291/6 0,0060
291/7

296 296/1 0,0274 296/2
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297 297/1 0,0663 297/2

298 298/1 0,0952 298/2

689/2 689/12 0,0058 689/13

689/3 689/14 0,0065 689/15

689/4 689/16 0,0071 689/17

689/6 689/18 0,0283 689/19

689/7 689/20 0,0069 689/21

689/22 0,0110
689/11

689/23 0,3245
689/24

690 690/1 0,0060 690/2

691/3 691/10 0,0452 691/11

692/3 692/4 0,0437 692/5

693/3 693/7 0,0249 693/8

694 694/1 0,0242 694/2

695/1 695/10 0,0245 695/11

696/3 696/8 0,0249 696/9

697/3 697/4 0,0257 697/5

698/3 698/4 0,0263 698/5

699/3 699/4 0,0252 699/5

700/3 700/4 0,0279 700/5

701/3 701/4 0,0353 701/5

702/3 702/4 0,0331 702/5

703/3 703/4 0,0488 703/5

704/3 704/4 0,0498 704/5

705/6 705/7 0,0548 705/8

706/5 706/9 0,0290 706/10

706/8 706/11 0,0219 706/12

707/3 707/4 0,0233 707/5

708/3 708/4 0,0077 708/5

728/1 728/11 0,0040 728/12

728/3 728/13 0,1309 728/14

728/4 728/15 0,0027 728/16

734/4 734/11 0,0014 734/12

734/7 734/13 0,0007 734/14

734/8 734/15 0,0013 734/16

736 736/1 0,0039 736/2

737/7 737/18 0,0044 737/19

740 740/1 0,0014 740/2

745 745/1 0,0009 745/2

746/1 746/12 0,0016 746/13

746/3 746/14 0,0008 746/15
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746/4 746/16 0,0008 746/17

746/9 746/18 0,0037 746/19

749 749/1 0,0047 749/2

750 750/1 0,0042 750/2

751 751/1 0,0264 751/2

753 753/1 0,0004 753/2

754 754/1 0,0010 754/2

755 755/1 0,0013 755/2

756 756/1 0,0012 756/2

757 757/1 0,0024 757/2

758 758/1 0,0023 758/2

759/1 759/5 0,0004 759/6

759/3 759/7 0,0006 759/8

759/4 759/9 0,0004 759/10

760/2 760/3 0,0171 760/4

771/2 771/14 0,0088 771/15

771/8 771/16 0,0049 771/17

771/10 771/18 0,0057 771/19

771/13 771/20 0,0091 771/21

774/1 774/17 0,0065 774/18

774/7 774/19 0,0041 774/20

774/8 774/21 0,0070 774/22

774/10 774/23 0,0072 774/24

774/12 774/25 0,0241 774/26

774/14 774/27 0,0252 774/28

776 776/1 0,0059 776/2

778 778/1 0,0028 778/2

780 780/1 0,0053 780/2

781 781/1 0,0074 781/2

782 782/1 0,0044 782/2

783/2 783/14 0,0029 783/15

783/3 783/16 0,0020 783/17

783/6 783/18 0,0005 783/19

783/8 783/20 0,0004 783/21

783/13 783/22 0,0004 783/23

784/1 784/3 0,0030 784/4

785/2 785/3 0,0065 785/4

787/2 787/4 0,0053 787/5

789 789/1 0,0322 789/2

810/1 810/13 0,0111 810/14

822 822/1 0,0164 822/3
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822/2 0,0070

829/3 829/8 0,0105 829/9

834/26 834/40 0,0187 834/41

834/27 834/42 0,0029 834/43

834/28 834/44 0,0030 834/45

834/29 834/46 0,0031 834/47

835/1 835/10 0,0081 835/11

835/3 835/12 0,0085 835/13

835/5 835/14 0,0087 835/15

835/6 835/16 0,0052 835/17

850/2 850/10 0,0756 850/11

850/9 850/12 0,0090 850/13, 850/14

851/1 851/6 0,0030 851/7

851/2 851/8 0,0075 851/9

851/5 851/10 0,0685 851/11, 851/12

852/2 852/7 0,1692 852/8

875/5 875/9 0,0121 875/10

875/7 875/11 0,0069 875/12

877 877/1 0,0037 877/2

878/1 878/3 0,0004 878/4

878/2 878/5 0,0053 878/6

879 879/1 0,0041 879/2

880/1 880/3 0,0014 880/4

880/2 880/5 0,0016 880/6

882 882/1 0,0214 882/2

885 885/1 0,0112 885/2

887 887/1 0,0107 887/2

888 888/1 0,0125 888/2

890/1 890/4 0,0047 890/5

893 893/1 0,0185 893/2

894/1 894/3 0,0091 894/4

894/2 894/5 0,0102 894/6

895 895/1 0,2810 895/2, 895/3

903 903/1 0,9174 903/2

904 904/1 0,1610 904/2

905/1 905/2 0,7486 905/3, 905/4

908/2 908/11 0,0230 908/12

908/7 908/13 0,1509 908/14

908/8 908/15 0,0572 908/16

908/9 908/17 0,0640 908/18

908/10 908/19 0,0674 908/20
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1102/1 1102/7 0,1149 1102/8

1103 1103/1 0,0045 1103/2

2. Położonych w obrębie 0011 Wola Kopcowa, przedstawiony na mapie z projektem podziału 
nieruchomości w skali 1:5000 wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętych do ewidencji 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez 
Starostę Kieleckiego w dniu 06.02.2018r., pod numerem ewidencyjnym P.2604.2018.993, 
stanowiących załączniki od Nr 2.7 do Nr 2.9, oznaczonych numerami działek:

Działki po podziale przechodzące pod 
inwestycję:Nr działek przed 

podziałem:
Numer działki:

Powierzchnia 
działki (ha):

Nr działek po podziale pozostających 
przy dotychczasowych właścicielach:

13/2 13/3 0,0162 13/4

14/1 14/3 0,0055 14/4

14/2 14/5 0,0096 14/6

15 15/1 0,0067 15/2

16 16/1 0,0079 16/2

17 17/1 0,0061 17/2

18 18/1 0,0061 18/2

19 19/1 0,0061 19/2

20 20/1 0,0054 20/2

57 57/1 0,0050 57/2

59 59/1 0,0069 59/2

61 61/1 0,0057 61/2

63 63/1 0,0050 63/2

65 65/1 0,0056 65/2

67 67/1 0,0050 67/2

69 69/1 0,0053 69/2

71 71/1 0,0052 71/2

73 73/1 0,0051 73/2

75 75/1 0,0050 75/2

77 77/1 0,0105 77/2

79 79/1 0,0059 79/2

81 81/1 0,0047 81/2

83/4 83/5 0,0067 83/6

86/3 86/27 0,0510 86/28

86/4 86/13 0,0184 86/14

86/6 86/15 0,0057 86/16

86/7 86/17 0,0077 86/18

86/11 86/19 0,0012 86/20

86/12 86/21 0,0136 86/22
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3. Położonych w obrębie 0008 Mąchocice Kapitulne, przedstawiony na mapach z projektem 
podziału nieruchomości w skali 1:5000 wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętych do 
ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego 
przez Starostę Kieleckiego w dniu 06.02.2018r., pod numerem ewidencyjnym P.2604.2018.992 
oraz w dniu 09.01.2019r., pod numerem ewidencyjnym P.2604.2019.168, stanowiących 
załączniki od Nr 2.10 do Nr 2.14, oznaczonych numerami działek:

Działki po podziale przechodzące pod 
inwestycję:Nr działek przed 

podziałem:
Numer działki:

Powierzchnia 
działki (ha):

Nr działek po podziale pozostających 
przy dotychczasowych właścicielach:

813/2 813/3 0,0028 813/4

814/1 814/3 0,0022 814/4

814/2 814/5 0,0024 814/6

815 815/1 0,0022 815/2

816 816/1 0,0046 816/2

817 817/1 0,0061 817/2

818 818/1 0,0044 818/2

819 819/1 0,0035 819/2

820 820/1 0,0034 820/2

825/1 825/3 0,0010 825/4

826/1 826/3 0,0028 826/4

826/2 826/5 0,0027 826/6

827/1 827/6 0,0015 827/7

827/5 827/8 0,0008 827/9

833 833/1 0,0085 833/2

859/6 859/7 0,0054 859/8

861 861/1 0,0034 861/2

862 862/1 0,0023 862/2

866/1 866/3 0,0006 866/4

866/2 866/5 0,0008 866/6

867 867/1 0,0129 867/2

868 868/1 0,0144 868/2

870 870/1 0,0036 870/2

879/5 879/8 0,0314 879/9

880/1 0,0029
880

880/2 0,0003
880/3

938/1 0,0067
938

938/2 0,0244
938/3

951/8 951/11 0,0025 951/12

952/4 952/7 0,0007 952/8

955/4 955/7 0,0012 955/8

955/6 955/9 0,0019 955/10
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956/6 956/9 0,0023 956/10

956/8 956/11 0,0025 956/12

957/4 957/17 0,0010 957/18

957/5 957/19 0,0002 957/20

957/9 957/21 0,0007 957/22

957/11 957/23 0,0012 957/24

958/4 958/7 0,0047 958/8

958/6 958/9 0,0037 958/10

959/1 959/5 0,0005 959/6

959/4 959/7 0,0011 959/8

960/2 960/3 0,0005 960/4

963/4 963/7 0,0036 963/8

963/6 963/9 0,0045 963/10

964/3 964/13 0,0092 964/14

966/3 966/6 0,0023 966/7

967/4 967/7 0,0010 967/8

967/6 967/9 0,0009 967/10

968/4 968/7 0,0008 968/8

968/6 968/9 0,0017 968/10

969/2 969/5 0,0016 969/6

970/4 970/11 0,0011 970/12

970/6 970/13 0,0002 970/14

971/8 971/19 0,0002 971/20

971/10 971/21 0,0010 971/22

971/12 971/23 0,0010 971/24

972/2 972/5 0,0004 972/6

975/2 975/5 0,0019 975/6

978/2 978/5 0,0108 978/6

979/9 979/16 0,0007 979/17

979/12 979/18 0,0005 979/19

981/8 981/9 0,0003 981/10

982 982/3 0,0027 982/4

983/1 983/7 0,0037 983/8

983/2 983/9 0,0033 983/10

984/1 984/9 0,0039 984/10

984/3 984/11 0,0030 984/12

984/4 984/13 0,0006 984/14

985/1 985/8 0,0008 985/9

986/1 986/7 0,0033 986/8

986/3 986/9 0,0009 986/10

986/4 986/11 0,0004 986/12
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987/1 987/9 0,0053 987/10

987/7 987/11 0,0008 987/12

987/8 987/13 0,0002 987/14

988/1 988/7 0,0035 988/8

988/2 988/9 0,0033 988/10

989 989/3 0,0046 989/4

990/1 990/11 0,0015 990/12

990/2 990/13 0,0030 990/14

990/4 990/15 0,0006 990/16

991/11 991/20 0,0013 991/21

991/17 991/22 0,0026 991/23

991/19 991/24 0,0033 991/25

992/1 992/5 0,0060 992/6

994/1 994/10 0,0023 994/11

994/2 994/12 0,0022 994/13

994/9 994/14 0,0001 994/15

995/1 995/25 0,0116 995/26

995/6 995/27 0,0050 995/28

999/4 999/5 0,0029 999/6

1000 1000/1 0,0074 1000/2

1001/1 1001/3 0,0004 1001/4

1045 1045/1 0,0385 1045/2

1140/1 1140/5 0,0021 1140/6

1146/6 1146/17 0,0007 1146/18

1146/8 1146/19 0,0008 1146/20

1146/10 1146/21 0,0010 1146/22

1168 1168/1 0,0200 1168/2

Podział nieruchomości przedstawiono na załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji, składającym się 
z map z projektem podziału nieruchomości w skali 1:5000 wraz z wykazami zmian gruntowych 
(od Nr 2.1 do Nr 2.14).

IV. 1. Stwierdzam, że następujące nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren 
planowanej inwestycji drogowej, z mocy prawa stają się własnością Województwa 
Świętokrzyskiego, z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna:

POWIAT KIELECKI
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 236/7, 236/9, 237/1, 238/4, 238/6, 
239/1, 266/1, 268/3, 281/24, 281/26, 282/1, 283/1, 291/5, 291/6, 296/1, 297/1, 298/1, 689/8, 
689/10, 689/12, 689/14, 689/16, 689/18, 689/20, 689/22, 689/23, 690/1, 691/10, 692/4, 693/7, 
694/1, 695/10, 696/8, 697/4, 698/4, 699/4, 700/4, 701/4, 702/4, 703/4, 704/4, 705/7, 706/9, 
706/11, 707/4, 708/4, 728/11, 728/13, 728/15, 731/18, 734/11, 734/13, 734/15, 736/1, 737/18, 
740/1, 744/1, 745/1, 746/12, 746/14, 746/16, 746/18, 747/1, 749/1, 750/1, 751/1, 753/1, 754/1, 
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755/1, 756/1, 757/1, 758/1, 759/5, 759/7, 759/9, 760/3, 771/12, 771/14, 771/16, 771/18, 771/20, 
774/17, 774/19, 774/21, 774/23, 774/25, 774/27, 775/3, 775/4, 775/5, 776/1, 777/1, 778/1, 
779/1, 780/1, 781/1, 782/1, 783/14, 783/16, 783/18, 783/20, 783/22, 784/3, 785/3, 786/1, 787/4, 
789/1, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 810/13, 822/1, 822/2, 829/8, 
834/40, 834/42, 834/44, 834/46, 835/10, 835/12, 835/14, 835/16, 850/10, 850/12, 851/6, 851/8, 
851/10, 875/9, 875/11, 877/1, 878/3, 878/5, 879/1, 880/3, 880/5, 882/1, 885/1, 887/1, 888/1, 
890/4, 891/1, 891/2, 892/3, 892/6, 893/1, 894/3, 894/5, 895/1, 904/1, 905/2, 908/11, 908/13, 
908/15, 908/17, 908/19, 1102/7, 1103/1, 1107/1, 1107/2, 

obręb 0011 Wola Kopcowa, numery ewidencyjne działek: 13/3, 14/3, 14/5, 15/1, 16/1, 17/1, 
18/1, 19/1, 20/1, 57/1, 59/1, 61/1, 63/1, 65/1, 67/1, 69/1, 71/1, 73/1, 75/1, 77/1, 79/1, 81/1, 83/5, 
86/9, 86/13, 86/15, 86/17, 86/19, 86/21, 86/27,

obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 813/3, 814/3, 814/5, 815/1, 
816/1, 817/1, 818/1, 819/1, 820/1, 825/3, 826/3, 826/5, 827/6, 827/8, 833/1, 859/7, 861/1, 862/1, 
866/3, 866/5, 867/1, 868/1, 870/1, 879/8, 880/1, 880/2, 938/1, 938/2, 950/1, 951/7, 951/9, 
951/11, 952/3, 952/5, 952/7, 953/3, 954/3, 954/5, 955/3, 955/5, 955/7, 955/9, 956/5, 956/7, 
956/9, 956/11, 957/8, 957/10, 957/17, 957/19, 957/21, 957/23, 958/3, 958/5, 958/7, 958/9, 
959/3, 959/5, 959/7, 960/1, 960/3, 961/1, 963/7, 963/9, 964/13, 966/6, 967/3, 967/5, 967/7, 
967/9, 968/3, 968/7, 968/9, 969/1, 969/5, 970/3, 970/5, 970/11, 970/13, 971/7, 971/9, 971/11, 
971/19, 971/21, 971/23, 972/1, 972/5, 975/1, 975/5, 978/1, 978/5, 979/16, 979/18, 980/1, 981/9, 
982/3, 983/7, 983/9, 984/9, 984/11, 984/13, 985/8, 986/7, 986/9, 986/11, 987/5, 987/9, 987/11, 
987/13, 988/7, 988/9, 989/3, 990/11, 990/13, 990/15, 991/10, 991/12, 991/14, 991/16, 991/18, 
991/20, 991/22, 991/24, 992/5, 994/8, 994/10, 994/12, 994/14, 995/25, 995/27, 999/5, 1000/1, 
1001/3, 1045/1, 1140/5, 1143/1, 1146/5, 1146/7, 1146/9, 1146/17, 1146/19, 1146/21, 1168/1, 
1169/1. 

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

V. 1. Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do 
wypowiedzenia przez właściwego zarządcę drogi umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze 
skutkiem natychmiastowym, jeżeli nieruchomości stanowiące własność Województwa 
Świętokrzyskiego, przeznaczone na pasy drogowe, zostały uprzednio wydzierżawione, wynajęte 
lub użyczone. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie.
2. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność 
Województwa Świętokrzyskiego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to 
wygasa z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
3. Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały 
ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się 
ostateczna, prawa te wygasają.

VI. Zatwierdzam projekt budowlany. 
Zatwierdzam projekt budowlany dla inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi 
wojewódzkiej Nr 745 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub 
urządzeń melioracji wodnych, zjazdów oraz innych dróg publicznych. Projekt budowlany stanowi 
załącznik Nr 3, składający się z 9 części (od Nr 3.1 do Nr 3.9).
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Projekt budowlany został opracowany w miesiącach: wrzesień 2017r., luty, marzec, maj 
i czerwiec 2018r.

Autorzy projektu: 
Projekt zagospodarowania terenu:
mgr inż. arch. Józef Śliwiński – przygotowanie zawodowe, nr ewid. KL-423/94, upoważniające 
do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej.

Projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu:
Branża drogowa:
mgr inż. Paweł Nepelski – uprawnienia budowlane, nr ewid. SKW/0050/POOD/11, do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/BD/0219/11),
Branża mostowa:
dr inż. Wiesław Nowak – przygotowanie zawodowe, nr ewid. 186/83, do wykonywania 
samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów, 
członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/BM/0462/01),
Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa, wodociąg: 
mgr inż. Adam Dziewięcki - uprawnienia budowlane, nr ewid. SWK/0166/POOS/09, do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek 
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/IS/0016/10),
Branża elektryczna:
mgr inż. Jarosław Piasecki – przygotowanie zawodowe, nr ewid. KL-127/90, upoważniające do 
wykonania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 
sieci i instalacji elektrycznych obejmującej instalacje elektryczne napowietrzne i kablowe linii 
energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/IE/0504/01),
Branża teletechniczna:  
Jerzy Matyja – uprawnienia budowlane, nr ewid. 0451/97/U, do projektowania w specjalnościach 
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie 
linii, instalacji i urządzeń liniowych, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa (nr ewid. SWK/BT/0346/05),
Branża konstrukcyjna/rozbiórki:
mgr inż. Piotr Kudła – uprawnienia budowlane, nr ewid. SWK/0016/PWOK/05, do projektowania 
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. 
SWK/BO/0251/05),

Sprawdzający projekt: 
Projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu: 
Branża drogowa: 
mgr inż. Przemysław Loranty – uprawnienia budowlane, nr ewid. SWK/0047/POOD/11, do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/BD/0011/12),
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Branża mostowa: 
mgr inż. Grzegorz Dziedzic – uprawnienia budowlane, nr ewid. 193/2000, do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. MAP/BO/2542/01),
Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa, wodociąg:
mgr inż. Urszula Lamch-Kołacz – przygotowanie zawodowe, nr ewid. KL-115/94, do 
wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci sanitarnych – obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne 
uzbrojenia terenu, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. 
SWK/IS/0346/01),
Branża elektryczna:
mgr inż. Ryszard Sierant – przygotowanie zawodowe, nr ewid. KL-322/88, upoważniające do 
wykonania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, członek Świętokrzyskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/IE/0592/01),
Branża teletechniczna:  
mgr inż. Mirosław Mikuła – uprawnienia budowlane, nr ewid. MAP/0122/PWOT/07, do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
telekomunikacyjnej, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. 
MAP/BT/0592/07).

VII. Określam szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych.
1. Przy realizacji inwestycji należy zachować wszystkie warunki i wymagania określone 
w projekcie budowlanym oraz wymagania wynikające z warunków technicznych inwestycji 
i opinii zawartych w części opisowej projektu zagospodarowania terenu.
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w stanowiskach organów 
lub jednostek, wydanych na wniosek i będących w dyspozycji Inwestora, a mianowicie w: 
- decyzji Wójta Gminy Masłów o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej 
inwestycji z dnia 17.07.2017r., znak: BiGP.6220.1.2015/2017, 
- decyzjach: Starosty Kieleckiego z dnia 04.10.2017r., znak: RO-II.6341.108.2017.JM oraz 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 
05.06.2018r., znak: KR.ZUZ.1.421.134.2018.MSz udzielających pozwolenia wodnoprawnego dla 
potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji,
- decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 
28.05.2018r., znak: KR.ZUZ.1.421.199.2018.RM zmieniającej decyzję z dnia 04.10.2017r., znak: 
RO-II.6341.108.2017.JM.
- decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11.12.2017r., znak: ULC-LTL-4/530-
033/04/17 udzielającej zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni 
ograniczających lotniska Masłów,
- protokole Nr GN-III.6630.151.2018 z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego 
w Kielcach z dnia 28.02.2018r.,
- warunkach technicznych PGE Dystrybucja S.A. z dnia 31.01.2017r., Nr 7/K/2017,
- warunkach technicznych Orange Polska z dnia 05.04.2018r., znak: TTISILU/JS.215-17359/18,
- warunkach technicznych Nettelekom z dnia 08.12.2016r., pismo bez znaku,
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- warunkach technicznych „Wodociągów Kieleckich” Sp. z o.o. z dnia 05.01.2017r., znak: TT14-
W/3691/15/17,
- protokole nr: 1019/2018 Zespołu Technicznego RE Kielce z dnia 03.07.2018r.,
- uzgodnieniu Orange Polska S.A. z dnia 11.04.2018r., znak: TODDKLU/JS.215-18916/18, 
- uzgodnieniu Nettelekom z dnia 06.04.2018r., pismo bez znaku,
- uzgodnieniu NETCITY z dnia 20.03.2018r., znak: NC35/2018,
- uzgodnieniu „Wodociągów Kieleckich” Sp. z o.o. z dnia 19.06.2018r., znak: TT3-
U/1570/1467/18.
2. Terminy rozbiórki: 
- istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania – do 
31.03.2020r.,
- tymczasowych obiektów budowlanych – nie dotyczy.

VIII. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
1. Nakładam na Inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 14 
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) 
w specjalnościach: 
- drogowej (art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy) lub innej upoważniającej do wykonywania robót 
w przedmiotowym zakresie, 
- mostowej (art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy) lub innej upoważniającej do wykonywania 
robót w przedmiotowym zakresie, 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych 
i elektroenergetycznych (art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane) lub innej 
upoważniającej do wykonywania robót w przedmiotowym zakresie, zgodnie z wymaganiami § 2 
ust. 1 pkt 4, 14 lit. b), 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. 
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).
2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad 
zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
a) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), 
a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, 
b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym 
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane;
c) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 
2 ustawy Prawo budowlane.
3. Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 54 ustawy Prawo 
budowlane). 
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4. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót 
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego.
5. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić 
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
6. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego 
przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane. 
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do 
przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy.

IX. Określam obowiązek dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia 
terenu.
Planowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 będzie wiązała się 
z potrzebą dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, która koliduje 
z inwestycją. 
Budowie/przebudowie podlegać będzie: 
- sieć elektryczna
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 239 (239/2), 256/2, 268/2, 272/1, 
834/28 (834/45), 882,

obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 812, 822, 823, 824/2, 866/2 
(866/6), 867 (867/2), 873, 938 (938/3), 991/17 (991/23), 1168 (1168/2),
- sieć teletechniczna 
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 263, 265,
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 963/6 (963/10), 995/17,

- sieć wodociągowa 
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 245, 282 (282/2), 689/3 (689/15), 
731/17, 734/7 (734/14), 737/7 (737/19), 760/2 (760/4), 771/13 (771/21), 834/26 (834/41), 834/27 
(834/43), 834/34, 885 (885/2), 881,
obręb 0011 Wola Kopcowa, numer ewidencyjny działki: 86/3 (86/28),
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 822, 874/1, 880 (880/3), 967/6 
(967/10), 968/6 (968/10), 991/19 (991/25),
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 849/1, 908/1, 909/1,
obręb 0011 Wola Kopcowa, numer ewidencyjny działki: 86/3 (86/28).
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X. Określam obowiązek dokonania budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń 
melioracji wodnych. 
Planowana inwestycja będzie wiązała się z potrzebą dokonania budowy/przebudowy urządzeń 
wodnych lub urządzeń melioracji wodnych: 
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 689/11 (689/24), 705/6 (705/8), 
738/1, 882 (882/2), 885 (885/2), 894/1 (894/4), 895 (895/2), 934/1, 934/10, 936/1, 936/3, 936/4,
obręb 0011 Wola Kopcowa, numer ewidencyjny działki: 534, 
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 817 (817/2), 824/1, 879/7, 
962/2, 969/2 (969/6), 1168 (1168/2), 1169/2.

XI. Określam obowiązek dokonania przebudowy innych dróg publicznych.
Planowana inwestycja będzie wiązała się z potrzebą dokonania przebudowy innych dróg 
publicznych: 
Gmina Masłów
obręb 0004 Dąbrowa, numer ewidencyjny działki: 1443/3,
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 641, 738/1, 904 (904/2), 977/1, 
977/3, 
obręb 0011 Wola Kopcowa, numer ewidencyjny działki: 534,
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numer ewidencyjny działki: 879/5 (879/9).

XII. Określam obowiązek dokonania budowy/przebudowy zjazdów.
Planowana inwestycja będzie wiązała się z potrzebą dokonania budowy/przebudowy zjazdów: 
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 229/1, 231/6, 232, 233, 247/1, 
265, 689/2 (689/13), 691/3 (691/11), 692/3 (692/5), 693/3 (693/8), 694 (694/2), 695/1 (695/11), 
696/3 (696/9), 697/3 (697/5), 698/3 (698/5), 699/3 (699/5), 700/3 (700/5), 701/3 (701/5), 702/3 
(702/5), 703/3 (703/5), 704/3 (704/5), 706/5 (706/10), 706/8 (706/12), 707/3 (707/5), 708/3 
(708/5), 731/27, 734/7 (734/14), 746/8, 749 (749/2), 752/5, 752/9, 760/2 (706/4), 774/14 
(774/28), 774/12 (774/26), 774/8 (774/22), 775/6, 775/7, 775/8, 779/3, 786/4, 786/3, 771/8 
(771/17), 771/10 (771/19), 771/13 (771/21), 838/2, 850/9 (850/13), 851/2 (851/9), 875/3, 885 
(885/2), 887 (887/2), 888 (888/2), 894/2 (894/6), 895 (895/3), 905/1 (905/4),
obręb 0011 Wola Kopcowa, numery ewidencyjne działek: 16 (16/2),17 (17/2), 86/3 (86/28),
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 806/7, 963/6 (963/10), 968/6 
(968/10), 969/2 (969/6), 1141/4.

XIII. Określam ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku 
dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zezwalam na 
wykonanie tego obowiązku.
W związku z koniecznością budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, poza liniami 
rozgraniczającymi, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną 
koloru błękitnego opisaną jako „proj. linia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych 
określających czasowe zajęcie terenu przeznaczonego na przebudowę sieci uzbrojenia terenu”, 
na którym realizowana będzie budowa/przebudowa sieci uzbrojenia terenu, zezwalam na 
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założenie i przeprowadzenie sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach oznaczonych 
w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 
POWIAT KIELECKI
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 239 (239/2), 245, 256/2, 263, 265, 
268/2, 272/1, 282 (282/2), 689/3 (689/15), 731/17, 734/7 (734/14), 737/7 (737/19), 760/2 
(760/4), 771/13 (771/21), 834/34, 834/26 (834/41), 834/27 (834/43), 834/28 (834/45), 849/1, 
881, 882 (882/2), 885 (885/2), 908/1, 909/1, 
obręb 0011 Wola Kopcowa, numer ewidencyjny działki: 86/3 (86/28),
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 812, 822, 823, 824/2, 866/2 
(866/6), 867 (867/2), 873, 874/1, 880 (880/3), 938 (938/3), 963/6 (963/10), 967/6 (967/10), 968/6 
(968/10), 991/17 (991/23), 991/19 (991/25), 995/17, 1168 (1168/2).
Dla realizacji obowiązków budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu określam 
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wymienionych powyżej, polegające na obowiązku 
udostępnienia nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia sieci oraz wykonania 
niezbędnych do tego celu robót budowlanych. 
Przebieg budowanych/przebudowywanych sieci infrastruktury technicznej został przedstawiony 
na załączniku Nr 3.1 do decyzji.
Zobowiązuję Inwestora, tj. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po ułożeniu odcinka sieci 
i jej odebraniu przez zarządcę sieci, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby 
nadmierne trudności lub koszty, Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania na 
podstawie odrębnej decyzji administracyjnej.
Zobowiązuję właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości do udostępnienia ww. 
nieruchomości w celu dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub 
czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci uzbrojenia terenu.

XIV. Określam ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku 
dokonania budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych 
i zezwalam na wykonanie tego obowiązku.
W związku z koniecznością budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji 
wodnych, poza liniami rozgraniczającymi, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do 
decyzji linią przerywaną koloru żółtego opisaną jako „proj. granica budowy lub przebudowy 
urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”, zezwalam na wykonanie 
robót budowlanych mających na celu realizację ww. zamierzenia na nieruchomościach 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 
POWIAT KIELECKI
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 689/11 (689/24), 705/6 (705/8), 
738/1, 882 (882/2), 885 (885/2), 894/1 (894/4), 895 (895/2), 934/1, 934/10, 936/1, 936/3, 936/4, 
obręb 0011 Wola Kopcowa, numer ewidencyjny działki: 534,
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 817 (817/2), 824/1, 879/7, 
962/2, 969/2 (969/6), 1168 (1168/2), 1169/2.
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Określam ograniczenie w korzystaniu z ww. nieruchomości, polegające na obowiązku 
udostępnienia części nieruchomości w celu wykonania ww. budowy/przebudowy urządzeń 
wodnych lub urządzeń melioracji wodnych.
Lokalizacja budowanych/przebudowywanych urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych została przedstawiona na załączniku Nr 3.1 do decyzji. 
Zobowiązuję Inwestora, tj. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po 
wybudowaniu/przebudowaniu urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, a jeżeli 
byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, Inwestor będzie 
zobowiązany do zapłaty odszkodowania na podstawie odrębnej decyzji administracyjnej.
Zobowiązuję właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości do udostępnienia ww. 
nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z konserwacją i utrzymaniem 
urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych.

XV. Określam ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku 
dokonania przebudowy innych dróg publicznych oraz zezwalam na wykonanie tego 
obowiązku.
1. W związku z koniecznością przebudowy innych dróg publicznych, poza liniami 
rozgraniczającymi, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną 
koloru niebieskiego opisaną jako „proj. granica budowy lub przebudowy innych dróg 
publicznych”, na którym realizowana będzie budowa/przebudowa dróg publicznych, zezwalam 
na wykonanie robót budowlanych mających na celu realizację ww. zamierzenia na 
nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 
POWIAT KIELECKI
Gmina Masłów
obręb 0004 Dąbrowa, numer ewidencyjny działki: 1443/3,
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 641, 738/1, 904 (904/2), 977/1, 
977/3, 
obręb 0011 Wola Kopcowa, numer ewidencyjny działki: 534,
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numer ewidencyjny działki: 879/5 (879/9).
2. Dla realizacji obowiązków przebudowy innych dróg publicznych określam ograniczenia 
w korzystaniu z nieruchomości wymienionych poniżej, polegające na obowiązku udostępnienia 
w nieograniczonym zakresie części tej nieruchomości w celu wykonania ww. robót budowlanych.
POWIAT KIELECKI
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 641, 904 (904/2), 977/3, 
obręb 0011 Wola Kopcowa, numer ewidencyjny działki: 534,
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numer ewidencyjny działki: 879/5 (879/9).

XVI. Określam ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku 
dokonania budowy/przebudowy zjazdów oraz zezwalam na wykonanie tego obowiązku.
W związku z koniecznością budowy/przebudowy zjazdów, poza liniami rozgraniczającymi, 
w granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną koloru zielonego 
opisaną „proj. granica budowy lub przebudowy zjazdów”, zezwalam na wykonanie robót 
budowlanych mających na celu realizację ww. zamierzenia na nieruchomościach oznaczonych 
w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
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POWIAT KIELECKI
Gmina Masłów
obręb 0007 Masłów Pierwszy, numery ewidencyjne działek: 229/1, 231/6, 232, 233, 247/1, 
265, 689/2 (689/13), 691/3 (691/11), 692/3 (692/5), 693/3 (693/8), 694 (694/2), 695/1 (695/11), 
696/3 (696/9), 697/3 (697/5), 698/3 (698/5), 699/3 (699/5), 700/3 (700/5), 701/3 (701/5), 702/3 
(702/5), 703/3 (703/5), 704/3 (704/5), 706/5 (706/10), 706/8 (706/12), 707/3 (707/5), 708/3 
(708/5), 731/27, 734/7 (734/14), 746/8, 749 (749/2), 752/5, 752/9, 760/2 (706/4), 771/8 (771/17), 
771/10 (771/19), 771/13 (771/21), 774/8 (774/22), 774/12 (774/26), 774/14 (774/28), 775/6, 
775/7, 775/8, 779/3, 786/3, 786/4, 838/2, 850/9 (850/13), 851/2 (851/9), 875/3, 885 (885/2), 887 
(887/2), 888 (888/2), 894/2 (894/6), 
obręb 0011 Wola Kopcowa, numery ewidencyjne działek: 16 (16/2),17 (17/2), 86/3 (86/28), 
obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, numery ewidencyjne działek: 806/7, 895 ( 895/3), 905/1 
(905/4), 963/6 (963/10), 968/6 (968/10), 969/2 (969/6), 1141/4.
Dla realizacji obowiązków budowy/przebudowy zjazdów określam ograniczenia w korzystaniu 
z nieruchomości wymienionych powyżej, polegające na obowiązku udostępnienia nieruchomości 
w celu wykonania niezbędnych do tego celu robót budowlanych.
Lokalizacja budowanych/przebudowywanych zjazdów została przedstawiona na załączniku Nr 
3.1 do decyzji.
Zobowiązuję Inwestora, tj. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po przebudowaniu zjazdu, 
a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, Inwestor 
będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania na podstawie odrębnej decyzji administracyjnej.

XVII. Stwierdzam, że Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
działający w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jest uprawiony do 
nieodpłatnego zajęcia terenu wód płynących (działki o nr ewid.: 181/1 i 788/1, obręb 0007 
Masłów Pierwszy – ciek Dopływ z Masłowa) na czas realizacji inwestycji, w związku 
z koniecznością przejścia przez tereny wód płynących, w granicach określonych na załączniku 
Nr 1 do decyzji linią przerywaną koloru fioletowego, opisaną jako „proj. granica przejścia przez 
tereny wód płynących”.
Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, działający w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem 
ww. terenu, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia, z organami o których mowa w art. 11 
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268), zakres, 
warunki i termin zajęcia tego terenu.

XVIII. Określam termin wydania nieruchomości Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającemu w imieniu Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, wymienionych w pkt. I sentencji decyzji i wskazanych w liniach 
rozgraniczających teren, oznaczonych linią przerywaną koloru różowego, na załączniku 
Nr 1 do niniejszej decyzji, na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się 
ostateczna.

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

W dniu 11.10.2018r. do tut. organu wpłynął wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 
pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 23.11.2018r., znak: ŚZDW.R-
WD.4110.612.2018.MK, 08.01.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.020.2019.MK, 09.01.2019r., 
znak: ŚZDW.R-WD.4110.0262019.MK i 11.01.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.040.2019.MK 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice” – II etap, 
na terenie gminy Masłów. 

Inwestycja objęta wnioskiem będzie realizowana w centralnej części województwa 
świętokrzyskiego, na terenie gminy Masłów. W ramach zadania planowana jest m.in. rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 745, budowa: dodatkowych jezdni (ul. Modrzewiowa, Podmasłowie 
i Spokojna), mostu, przejścia dla zwierząt, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, 
chodników, odwodnienia drogi, budowa/przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych. Ponadto planowane 
są rozbiórki ogrodzeń kolidujących z inwestycją oraz wiaty przystankowej, nasadzenia zieleni 
oraz wycinka drzew i krzewów.

W myśl art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) 
zwanej dalej specustawą, wojewoda w odniesieniu do dróg wojewódzkich wydaje decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Stosownie do art. 11b ust. 1 specustawy Inwestor przedłożył opinię Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego – uchwała Nr 2739/17 z dnia 21.06.2017r.
Inwestor, działający przez pełnomocnika, zwrócił się do: Zarządu Powiatu Kieleckiego oraz 
Wójta Gminy Masłów o wydanie opinii w trybie art. 11b ust. 1 specustawy dla zadania objętego 
niniejszą decyzją. W ustawowym terminie ww. organy nie przedstawiły stanowiska, zgodnie więc 
z art. 11b ust. 2 specustawy, niewydanie opinii traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. 
Inwestor przedłożył pisma potwierdzające wystąpienie do ww. organów oraz oświadczenie 
o niewydaniu opinii w ustawowym terminie.

Do wniosku Inwestor dołączył zgodnie z art. 11d ust. 1 specustawy: 
- mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu 
niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu (16 arkuszy),
- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
- mapy w skali 1:5000 przedstawiające projekt podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian 
gruntowych, przyjęte do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, sporządzone zgodnie 
z przepisami odrębnymi,
- określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz 
Województwa Świętokrzyskiego,
- określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,
- określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
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- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.), 
aktualnymi na dzień opracowania projektu,
- opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10.11.2017r., 
znak: ZU-460-6-26/17,
- opinia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 
09.06.2017r., znak: IA.5183.62.2017,
- opinię Szefa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP z dnia 13.10.2017r., Nr 5983/17,
- opinię Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21.02.2018r., znak: ULC-LTL-2/530-
0394/02/17,
- wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, tj.: 

 decyzję Wójta Gminy Masłów z dnia 17.07.2017r., znak: BiGP.6220.1.2015/2017 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji,

 decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 04.10.2017r., znak: RO-II.6341.108.2017.JM 
udzielającą pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji 
wraz z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego z dnia 28.05.2018r., znak: KR.ZUZ.1.421.199.2018.RM zmieniającą decyzję 
z dnia 04.10.2017r., znak: RO-II.6341.108.2017.JM, 

 decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
z dnia 05.06.2018r., znak: KR.ZUZ.1.421.134.2018.MSz udzielającą pozwolenia 
wodnoprawnego dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji,

 decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11.12.2017r., znak: ULC-LTL-4/530-
0033/04/17 wyrażającą zgodę na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni 
ograniczających lotniska Masłów.

Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja znajduje się poza terenem transeuropejskiej sieci 
drogowej, obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 
górniczym, linii kolejowych oraz gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, 
będących w zarządzie Lasów Państwowych, niewymagane było przedstawienie wyniku audytu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienia zarządcy drogi, o których mowa w art. 11d ust. 
1 pkt 7a oraz opinii organów, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. a), b), c), e) oraz g) 
specustawy. 
Do wniosku Inwestor dołączył stanowiska: Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON z dnia 
12.03.2018r., Nr 1078/D/, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 
z dnia 26.05.2017r., znak: ZS.224.4.29.2017 o braku konieczności zaopiniowania planowanego 
przedsięwzięcia ze względu na jego lokalizację poza gruntami leśnymi stanowiącymi własność 
Skarbu Państwa oraz postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach 
z dnia 11.10.2017r., znak: KIE.5120.131.2017.ZR umarzające postępowanie w sprawie wydania 
opinii w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji. 

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

O wszczęciu postępowania oraz możliwości wypowiedzi i zastrzeżeń do zebranych 
dowodów w przedmiotowej sprawie, strony postępowania zostały powiadomione zgodnie z art. 
11d ust. 5 - 8 specustawy tj. poprzez zawiadomienie z dnia 30.11.2018r., znak: 
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SPN.III.7820.1.23.2018 wysłane wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym 
nieruchomości objętych wnioskiem na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków, a także 
poprzez obwieszczenie z dnia 30.11.2018r., znak: jw., zamieszczone w dniach 04.12.2018r. – 
18.12.2018r. na tablicach ogłoszeń i w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - 
Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i Urzędu 
Gminy Masłów oraz w prasie lokalnej dotyczącej terenu powiatu kieleckiego, tj. w „Echu Dnia” 
w dniu 04.12.2018r. 

W trakcie prowadzonego postępowania z aktami zgromadzonymi w sprawie zapoznali 
się: Pani Danuta Kowalska, Pan Stanisław Lis, Pan Zdzisław Adamczyk, Pani Agnieszka 
Kasperek, Pan Paweł Żak, Pan Jarosław Pedrycz, Pani Marianna Rachwał, Pani Katarzyna 
Chojnacka, Pan Krzysztof Anioł (w imieniu Pana Stanisława Anioła), Pani Jolanta Stępnik, Pani 
Justyna Pokrzywińska, Pani Małgorzata Kmiecik, Pan Piotr Kaczmarczyk, Pan Przemysław 
Piotrowski, Pani Hanna i Pan Andrzej Czarneccy, Pani Anita Brzyśkiewicz, Pan Krzysztof 
Bitnerowski, Pani Magdalena Karyś, Pan Edward Michcik, Pan Paweł Hamera, Pani Anna i Pan 
Wiesław Kułak, Pani Jadwiga Dudzik, Pani Barbara Wieloch, Pani Helena Kmieć (w imieniu 
swoim i Pana Jarosława Kmiecia), Pan Jan Witkowski, Pani Jolanta Jaros, Pan Henryk 
Sańpruch, Pan Sylwester Wojtyna, Pani Elżbieta Wąsik, Pan Piotr Sakławski (w imieniu Pani 
Moniki Sakławskiej), Pan Mirosław Gołąbek, Pani Aneta Krawczyk, Pan Dariusz Wojtyna.
Pan Zdzisław Adamczyk, Pan Paweł Żak, Pani Justyna Pokrzywińska, Pan Krzysztof 
Bitnerowski, Pani Monika Sakławska, Pan Józef Gil i Pani Hanna Gil zgłosili aktualne dane 
adresowe. Wojewoda Świętokrzyski uwzględnił podane informacje w toku postępowania.

Pisemne uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w związku 
z zawiadomieniem z dnia 30.11.2018r., znak: SPN.III.7820.1.23.2018, złożyli:

Pan Zdzisław Adamczyk w piśmie z dnia 10.12.2018r. wniósł o zjazd na działkę nr ewid. 
298 i zmianę lokalizacji zjazdu na działkę nr ewid. 789 (obręb 0007 Masłów Pierwszy) z drogi 
wojewódzkiej Nr 745. Stwierdził, iż projekt przewidujący przejęcie części działki nr ewid. 298 pod 
rozbudowę drogi i pozostawienie niewielkiego skrawka bez dostępu do drogi publicznej jest 
nieprawidłowy. Poinformował, że posiada decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu 
indywidualnego z drogi powiatowej Nr 0311T na ww. działkę, jednak zjazd nie został wykonany 
z uwagi na plany rozbudowy drogi. W odniesieniu do działki nr ewid. 789 Pan Adamczyk 
zaznaczył, że na ww. działkę został wykonany zjazd z drogi wojewódzkiej na podstawie decyzji 
zezwalającej na lokalizację zjazdu indywidualnego. Wniósł o pozostawienie zjazdu 
w dotychczasowej lokalizacji.

Pani Katarzyna i Pan Andrzej Chojnaccy pismem z dnia 17.12.2018r. złożyli 
zastrzeżenia, iż zgromadzona dokumentacja dotycząca działki o nr ewid. 689/4 (obręb 0007 
Masłów Pierwszy) nie jest zgodna ze stanem faktycznym. Wnieśli o uwzględnienie w projekcie: 
drugiego zjazdu na ww. działkę, nowego ogrodzenia i odsunięcie się krawędzią jezdni od niego 
min. o 0,5 m, budynku garażowo-gospodarczego, do którego prowadzi drugi zjazd, progów 
spowalniających przed granicami działki ze względu na charakter drogi i jej geograficzne 
umiejscowienie oraz kąt nachylenia drogi na odcinku między cmentarzem a krawędzią działki nr 
ewid. 689/4. Państwo Chojnaccy poinformowali, że już w 2017r. wnioskowali do Inwestora 
i biura projektowego o naniesienie na mapy nowo wybudowanych obiektów na ww. działce. 

Pani Anna i Pan Wiesław Kułak w piśmie z dnia 18.12.2018r. wnieśli o ponowne 
przeanalizowanie projektu rozbudowy drogi. Po zapoznaniu się z dokumentacją na 
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poszczególnych mapach projektowych zauważyli różne linie przebiegu granicy działki nr ewid. 
282 (obręb 0007 Masłów Pierwszy). Państwo Kułak stwierdzili, iż jest to dla nich krzywdzące, 
gdyż ich zdaniem nie weszli ogrodzeniem w pas drogowy, jak przedstawia to projekt budowlany. 
Uważają, iż na zewnątrz ogrodzenia jest jeszcze teren działki nr 282. Ponadto wnieśli o wykup 
tej części działki, która znajduje się po zewnętrznej stronie ogrodzenia.

Pan Paweł Hamera pismem z dnia 18.12.2018r. wniósł o uwzględnienie zjazdu na jego 
posesję (działka o nr ewid. 86/11, obręb 0011 Wola Kopcowa). W dokumentacji nie został 
uwzględniony dostęp do jego działki, co blokuje prowadzenia dalszych prac budowlanych na 
podstawie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego.

Pan Jarosław Kmieć w piśmie z dnia 18.12.2018r. wniósł uwagi dotyczące projektu 
rozbudowy drogi, słupów energetycznych oraz zajęcia działki nr ewid. 859/6 (obręb 0008 
Mąchocice Kapitulne). Podniósł, iż w sytuacji gdy projektowana inwestycja drogowa w znaczny 
sposób będzie ingerować w działkę, przyjęte rozwiązania powinny być skonsultowane 
z właścicielem nieruchomości. Zaznaczył, że projektowana ścieżka ma być zlokalizowana 
w dużym zbliżeniu do budynku mieszkalnego. Ponadto Pan Kmieć wskazał, że projekt 
budowlany jest sporządzony na nieaktualnej mapie do celów projektowych a także, iż 
w projekcie nie uwzględniono trasy linii energetycznej po przebudowie (po planowanym 
przesunięciu słupa). Jego zdaniem przesunięcie słupa będzie skutkować kolizją przewodów 
z zabudowaniami na działce. 

Pani Magdalena Karyś w piśmie z dnia 18.12.2018r. sprzeciwia się planowanej 
budowie/przebudowie sieci uzbrojenia terenu na działce o nr ewid. 822 (obręb 0008 Mąchocice 
Kapitulne). Zgodnie z projektem budowlanym, w ramach inwestycji drogowej zaplanowano 
przesunięcie słupa elektrycznego w głąb działki, na co nie wyraziła zgody, z uwagi na jej plany 
inwestycyjne. Dodatkowo zaznaczyła, że nie zna zakresu prac, jakie mają być wykonane 
w ramach budowy/przebudowy sieci wodociągowej oraz jakie poniesie szkody związane 
z pracami na jej terenie. Nie zna również wysokości projektowanego zjazdu na jej posesję, co 
ma duże znaczenie z uwagi na ukształtowanie terenu. 
Ponadto poinformowała, iż podczas poprzedniej inwestycji zostało uszkodzone ogrodzenie na jej 
działce, została przesunięta linia pasa drogowego, a w wyniku tych działań dom Pani Karyś 
„z każdą inwestycją zbliża się do osi jezdni”. Obecnie po raz drugi zbliży się o kolejne metry. 
Biorąc pod uwagę natężenie ruchu, jakie występuje na tej drodze i planowaną rozbudowę drogi, 
co spowoduje zwiększenie przepustowości, zdaniem Pani Karyś zwiększy się również 
uciążliwość dla mieszkańców.

Pan Henryk Sańpruch w piśmie z dnia 19.12.2018r. nie wyraził zgody na wykonanie 
ronda w Mąchocicach Kapitulnych zgodnie z projektem budowlanym, m.in. na działkach o nr 
ewid. 995/1 i 995/6, będących jego własnością. Wniósł o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na 
dotychczasowym skrzyżowaniu. 
W kolejnym piśmie z dnia 03.01.2019r., złożonym wspólnie z Panią Marią Sańpruch, Pan 
Henryk Sańpruch podtrzymał sprzeciw wobec przejęcia części działek pod budowę ronda. 
Państwo Sańpruch zaproponowali zamontowanie sygnalizacji świetlnej oraz nie wyrazili zgody 
na przejęcie części działek o nr ewid.: 995/1, 995/4 i 995/6.

Pani Jolanta Jaros pismem z dnia 19.12.2018r. (o podobnej treści jak uwagi Pana 
Sańprucha) wyraziła sprzeciw wobec budowy ronda na działce o nr ewid. 994/1 (obręb 0008 
Mąchocice Kapitulne), będącej jej współwłasnością. Wniosła o zamontowanie sygnalizacji 
świetlnej na dotychczasowym skrzyżowaniu. 
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Pan Jarosław Jaros w piśmie z dnia 20.12.2018r. wniósł o zmianę przebiegu planowanej 
inwestycji drogowej w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w działkę nr ewid. 994/1 (obręb 
0008 Mąchocice Kapitulne), na której zlokalizowany jest sklep spożywczo-przemysłowy, oraz 
ograniczyć teren przewidziany do przejęcia pod rozbudowę drogi. Poinformował, że pod 
inwestycję przeznaczono część działki, na której zlokalizowany jest podjazd i parking przy 
sklepie. Likwidacja miejsc postojowych dla klientów i dostawców spowoduje utrudnienia 
w prowadzeniu dalszej działalności i „może doprowadzić do bankructwa”. 

Pani Justyna Pokrzywińska pismem z dnia 19.12.2018r. zwróciła się o udzielenie 
informacji czy ogrodzenie zlokalizowane od strony ul. Jana Pawła jest przeznaczone do rozbiórki 
oraz złożyła wnioski o: rezygnację z budowy ścieżki rowerowej i wyznaczenie na jezdni pasów 
rowerowych w obu kierunkach oraz rezygnację z istniejącego chodnika i wyjazdu z posesji 
prosto na ścieżkę rowerową.

Pan Tomasz Woźniak w piśmie z dnia 19.12.2018r. wyraził sprzeciw wobec planowanej 
rozbudowy drogi wojewódzkiej, z uwagi na nieuwzględnienie w projekcie budowlanym uwag 
zgłaszanych we wcześniejszej korespondencji z Inwestorem, związanych ze zorganizowaniem 
odpływu wód opadowych, które spływają z góry Klonówka i spiętrzają się przy drodze Nr 745, 
zalewając posesję Pana Woźniaka. Jego zdaniem w przypadku likwidacji rowu przydrożnego 
odpływ wody będzie całkowicie zablokowany.

Pani Jadwiga i Pan Henryk Dudzik pismem z dnia 19.12.2018r. zgłosili kategoryczny 
sprzeciw wobec realizacji inwestycji drogowej w obrębie działki nr ewid. 880, położnej 
w miejscowości Mąchocice Kapitulne. Z projektu budowlanego wynika, że dostępność 
komunikacyjna działki zostanie znacznie ograniczona, ponadto inwestycja ingeruje w dużym 
stopniu w zabudowania gospodarcze. Inwestycja likwiduje całkowicie dojazd do pola, które 
Państwo Dudzik użytkują rolniczo i obsługują maszynami rolniczymi. Włączając się do ruchu 
z posesji, będą stanowić zagrożenie. Natomiast nadjeżdżające samochody i rowerzyści 
korzystający z projektowanej ścieżki rowerowej, będą dla nich stanowiły niebezpieczeństwo.
Podnieśli również kwestię wjazdu na podwórko samochodem ciężarowym, ponieważ ich 
zdaniem zaprojektowany zjazd to uniemożliwia.

Pan Władysław Rzędowski w piśmie z dnia 19.12.2018. nie wyraził zgody na przebieg 
inwestycji. Jego zdaniem należy zmniejszyć zajętość działki nr ewid. 750 i przeprojektować 
lokalizację planowanej drogi. Ponadto zaznaczył, że na ww. działce znajduje się żywopłot 
wysokości 4m, który stanowi naturalną barierę przez spalinami i hałasem, a także hydrant 
strażacki i zasuwy.

Pani Barbara Wieloch pismem z dnia 28.12.2018r. nie wyraziła zgody na budowę ronda 
według projektu, ponieważ wiąże się to z zajęciem części działki nr ewid. 1000 (obręb 0008 
Mąchocice Kapitulne), której jest właścicielką. Na ww. nieruchomości znajduje się budynek 
mieszkalny. Zdaniem Pani Wieloch działka jest zbyt mała, aby część przejąć pod budowę ronda, 
a zbliżenie drogi do budynku pozbawi ją komfortu zamieszkania w nim. Ponadto obecny projekt 
przewiduje likwidację zjazdu na działkę. Wniosła o założenie na skrzyżowaniu sygnalizacji 
świetlnej bez konieczności budowy ronda lub o zmianę lokalizacji ronda.

Pan Dariusz Wojtyna w piśmie z dnia 31.12.2018r. zwrócił się o wyjaśnienie kwestii 
istniejącego ogrodzenia działek 86/6 i 86/7 (obręb 0011 Wola Kopcowa). Zaznaczył, że skala 
udostępnionych map nie pozwoliła na odczytanie i ustalenie, czy wymienione ogrodzenia będą 
wymagały rozbiórki i przesunięcia czy też zostaną zachowane w obecnej postaci na granicy 
zaprojektowanego pasa drogowego.
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W związku z ww. pismami tut. organ zwrócił się w dniach: 18.12.2018r., 19.12.2018r., 
20.12.2018r., 21.12.2018r., 28.12.2018r., 02.01.2019r. do Inwestora przedmiotowego 
przedsięwzięcia o zajęcie stanowiska, co do zasadności uwag i zastrzeżeń przedstawionych 
przez strony, prosząc jednocześnie o podanie przyczyn ich ewentualnego uwzględnienia bądź 
wyjaśnienia powodów ich odrzucenia. 

Inwestor w pismach z dnia: 21.12.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.642.2018.MK, 
31.12.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.642.2018.MK, 02.01.2019r., znak: ŚZDW.R-
WD.4110.001.2019.MK, 04.01.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.010.2019.MK, 04.01.2019r., 
znak: ŚZDW.R-WD.4110.013.2019.MK i 10.01.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.013.2019.MK 
przedstawił stanowisko co do podnoszonych przez strony żądań, wniosków, uwag i zarzutów. 
Pisma Inwestora zostały skierowane do wiadomości Zainteresowanych. 

W przypadku zastrzeżeń Pana Zdzisława Adamczyka, Pani Katarzyny i Pana Andrzeja 
Chojnackich, Pana Tomasza Woźniaka, Pani Jadwigi i Pana Henryka Dudzik oraz Pani Barbary 
Wieloch Inwestor częściowo przychylił się do uwag i zdecydował o zmianie rozwiązań 
projektowych. W projekcie budowlanym uwzględniono: zjazd na działkę nr ewid. 789 należącą 
do Pana Adamczyka; zjazd (do garażu, o szerokości 5,5m) na działkę nr ewid. 689/4 stanowiącą 
własność Państwa Chojnackich; korytko z rusztem, przejmujące wody opadowe z drenażu, 
zlokalizowane po wschodniej stronie zjazdu na działkę nr ewid. 815 należącą do Pana 
Woźniaka; zjazd (w miejscu istniejącego) na działkę nr ewid. 1000 będącą własnością Pani 
Wieloch. W przypadku Państwa Dudzik wyjazd z działki nr ewid. 880 został zapewniony w obu 
kierunkach od drogi powiatowej poprzez zjazd szerokości 5,0m oraz przejezdną wyspę dzielącą.

Co do pozostałych uwag stron postępowania Inwestor nie zmienił zakresu wniosku ani 
rozwiązań projektowych. 

W kwestii zastrzeżeń Pana Zdzisława Adamczyka odnośnie zjazdu na działkę nr ewid. 
298 Inwestor wyjaśnił, iż w stanie istniejącym nie zinwentaryzowano zjazdu z rozbudowywanej 
drogi wojewódzkiej Nr 745. Zgodnie z art. 29 pkt 1 ustawy o drogach publicznych budowa lub 
przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, 
po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu 
lub przebudowę zjazdu. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa 
zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. Zgodnie z powyższym wykonanie 
zjazdu do działki spoczywa na właścicielu posesji na warunkach indywidualnych, po otrzymaniu 
od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach warunków technicznych, 
wykonaniu projektu budowlanego i uzgodnieniu go z zarządcą drogi. W dokumentacji 
projektowej uwzględnione zostały wszystkie zjazdy dotychczas istniejące, które znajdują się 
w ewidencji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
Ponadto Inwestor wyjaśnił, że dla ww. przedsięwzięcia zapisy specustawy uniemożliwiają 
przejmowanie/zajmowanie większego obszaru niż ten niezbędny do prawidłowego wykonania 
inwestycji. 

Odnośnie uwag Pani Katarzyny i Pana Andrzeja Chojnackich, dotyczących naniesienia 
budynku gospodarczego na mapę, Inwestor poinformował, że nie ma takiej możliwości, 
ponieważ mapa została wykonana przed wybudowaniem budynku, o czym Państwo Chojnaccy 
zostali poinformowani w piśmie z dnia 22.09.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.647.20l7.MK.
Ze względu na to, iż jednia ul. Spokojnej przed cmentarzem została zwężona z 6,0m do 5,5m 
oraz z uwagi na wprowadzenie przekroju ulicznego przed zabudowaniami (jezdnia 
w krawężnikach) nie ma konieczności stosowania progów zwalniających.
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Konieczne jest przejęcie powierzchni 71 m2 działki o nr 689/4. Za rozebrane ogrodzenie oraz 
działkę zostanie wypłacone odszkodowanie - zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wysokość odszkodowania 
ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje 
inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia w którym następuje ustalenie wysokości 
odszkodowania.

W kwestii zastrzeżeń Pani Anny i Pana Wiesława Kułak Inwestor wyjaśnił, że nowy 
przebieg granicy działki nr ewid. 282 od strony ul. Modrzewiowej wynika z przeliczenia 
powierzchni działki i ustalenia nowych granic w terenie w dniu 16.08.2017r. Przeliczenie 
powierzchni działki i jej ustalenie konieczne było z uwagi na brak w terenie istniejących znaków 
granicznych. Obliczona granica działki w obszarze inwestycji pokrywa się z istniejącym 
ogrodzeniem. Zgodnie z protokołem wznowienia znaków granicznych Państwo Kułak stawili się 
na gruncie. 

Odnośnie uwag Pana Pawła Hamery dotyczących braku zjazdu na działkę nr ewid. 86/11 
Inwestor poinformował, że na etapie projektowania w stanie istniejącym nie zinwentaryzowano 
zjazdu na ww. działkę. Zgodne z art. 29 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa 
zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, 
w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub 
przebudowę zjazdu. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa 
zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. 
W związku z powyższym wykonanie zjazdu do działki spoczywa na właścicielu posesji na 
warunkach indywidualnych, po otrzymaniu od ŚZDW warunków technicznych, wykonaniu 
projektu budowlanego i uzgodnieniu go z zarządcą drogi.

W zakresie uwag Pana Jarosława Kmiecia Inwestor wyjaśnił, iż zajętość narożnika 
działki 859/6 jest potrzebna pod rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką 
Nr 745. Przejęcie terenu zostało spowodowane koniecznością dowiązania ścieżki rowerowej do 
projektowanego przejścia i przejazdu rowerowego, które zostało odsunięte od krawędzi drogi 
wojewódzkiej na odległość umożliwiającą zatrzymanie się pojazdu osobowego.
Ponadto zaznaczył, iż nowa lokalizacja przebudowywanej infrastruktury technicznej została 
zaplanowana tak, aby powodować jak najmniejsze wejście w działki prywatne. Projektowany 
słup zostanie zlokalizowany w taki sposób, aby przewody nie kolidowały z istniejącym 
budynkiem. 

W kwestii zastrzeżeń Pani Magdaleny Karyś Inwestor wskazał, iż w związku 
z koniecznością przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, poza liniami rozgraniczającymi, 
istniejący słup kolidujący z projektowaną ścieżką rowerową należy przestawić. Lokalizacja słupa 
została ustalona na naradzie koordynacyjnej i zmiana na tym etapie jest niemożliwa.
Natomiast lokalizacja sieci wodociągowej nie zmieni się. Na przebudowywany wodociąg 
zostanie nałożona dodatkowo rura ochronna. Teren po wybudowaniu wodociągu zostanie 
doprowadzony do stanu pierwotnego.
Ponadto zaznaczył, iż na wysokości działki 822 nie zmienia się granica pasa drogowego oraz 
lokalizacja istniejącej jezdni.
Odnośnie wysokości zjazdu poinformował, że na przedmiotowym odcinku niweleta drogi 
zostanie wyniesiona ok. 8 cm, co zmniejszy spadek na zjeździe w stosunku do stanu 
istniejącego.
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W kwestii braku zgody Pana Henryk Sańprucha, Pani Marii Sańpruch oraz Pani Jolanty 
Jaros na budowę ronda w Mąchocicach Inwestor zaznaczył, że spośród stosowanych typów 
skrzyżowań jednymi z najefektywniejszych pod względem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, płynności ruchu oraz ochrony przed hałasem są ronda. Zapewniają one korzystne 
warunki dla bezpiecznego przebiegu ruchu, z uwagi na zastosowane krzywizny toru jazdy oraz 
są rozwiązaniem efektywnym w zakresie uspokajania ruchu drogowego. W interesie 
bezpieczeństwa mieszkańców i jakości środowiska życia zastosowanie takiego rozwiązania jest 
szczególnie uzasadnione w przypadku dróg tranzytowych przechodzących przez małe 
miejscowości. Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbudowy drogi klasy technicznej G. § 9 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i Ich usytuowanie, określa 
warunki, jakie należy spełnić w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Dla drogi klasy technicznej G odstępy miedzy skrzyżowaniami na terenie 
zabudowanym nie mogą być mniejsze niż 500 m. Skrzyżowanie tego typu pozwoli na 
bezpieczniejsze włączenie się do ruchu pojazdów relacji podporządkowanych w stosunku do 
stanu istniejącego. Poprawie ulegną także warunki widoczności wpływające na bezpieczne 
włączenie się do ruchu. Lokalizacja przejść dla pieszych będzie koncentrowała się wokół ronda, 
gdzie prędkości przejazdowe pojazdów w porównaniu do istniejących skrzyżowań są znacznie 
mniejsze.
W obecnym stanie jeden z wlotów skrzyżowania jest oznaczony znakiem „STOP" z uwagi na 
słabą widoczność. Zastosowanie sygnalizacji na skrzyżowaniu nie poprawi widoczności, 
a w przypadku awarii sytuacja obecna nie ulegnie zmianie.
Dodatkowo Inwestor zaznaczył, że na etapie sporządzania Koncepcji Programowo 
Przestrzennej dla przedmiotowego zadania, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne 
(w dniach: 17.07.2014r. i 15.10.2014r. w budynku hali sportowej w Masłowie). Głównymi 
interesariuszami procesu konsultacji społecznych byli przedstawiciele społeczności lokalnych 
oraz władz regionalnych i lokalnych. Ogółem wpłynęło 80 formularzy konsultacji społecznych, 
wszystkie przedstawione uwagi i propozycje zostały uważnie przeanalizowane i rozpatrzone pod 
względem ekonomicznym, społecznym, technicznym i środowiskowym. Na podstawie ww. został 
wybrany najbardziej optymalny wariant, z rondem ronda na końcowym odcinku opracowania. 
Ponadto w październiku 2017r. zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami Gminy 
Masłów, w wyniku których została zmniejszona średnica ronda z 23 m do 15m. Inwestycja 
obejmuje tylko niezbędny teren pod projektowane rondo.

Odnośnie uwag Pana Jarosława Jarosa Inwestor odpowiedział, iż do działki zostały 
zapewnione dwa zjazdy o szerokości po 4,0 m. Odległość od ścieżki rowerowej do istniejącego 
sklepu wynosi ok. 7,5m. W związku z powyższym miejsce to w dalszym ciągu będzie można 
wykorzystać pod miejsce postojowe, jak w stanie istniejącym.

W zakresie uwag Pani Justyny Pokrzywińskiej Inwestor zaznaczył, że ogrodzenie 
znajduje się na działce nr ewid. 747/2 i nie będzie podlegać rozbiórce. Natomiast 
zaprojektowana ścieżka rowerowa służyć będzie również za dojście pieszych do najbliższego 
przejścia. Ponadto odseparowany chodnik i ścieżka rowerowa krawężnikiem wyniesionym 12cm 
ponad jezdnię jest rozwiązaniem bezpieczniejszym. W celu uspokojenia ruchu zwężono jezdnię 
z 7,0 m do 6,0 m oraz przyjęto przekrój uliczny. Istniejąca gęsta zabudowa uniemożliwia 
odsunięcie ścieżki od jezdni i ogrodzeń. Na ścieżce przewiduje się głównie niewielki ruch 
rowerowy.
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W kwestii zastrzeżeń Pana Tomasza Woźniaka dotyczących spływu wód opadowych 
w obrębie działki nr ewid. 815 Inwestor wskazał, że przed ogrodzeniem wzdłuż ścieżki 
rowerowej, zaprojektowano korytko betonowe przejmujące napływające wody opadowe, które 
następnie przejmowane są przez kanalizację deszczową, o czym informował w piśmie z dnia 
29.09.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.690.2017.MK. 

Odnośnie zastrzeżeń Państwa Jadwigi i Henryka Dudzik, dotyczących przejęcia części 
nieruchomości pod budowę ronda, Inwestor zajął stanowisko jak w przypadku uwag Państwa 
Sańpruch i Pani Jaros. Dodatkowo nadmienił, że od strony posesji Państwa Dudzik 
zaprojektowany jest chodnik, a ścieżka rowerowa po stronie przeciwnej drogi. 
W ramach inwestycji konieczne jest wyburzenie narożnej części ogrodzenia oraz przejecie 
części niezabudowanej działki.

W kwestii zastrzeżeń Pana Władysława Rzędowskiego Inwestor wyjaśnił, iż zajętość 
działki nr ewid. 750 konieczna jest z uwagi na projektowany ciąg pieszo-rowerowy, nowe 
oświetlenie oraz przebudowę słupa teletechnicznego. Za rozebrane ogrodzenie oraz zieleń, 
przejęcie działki lub części działki z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z ustawą 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
należy się odszkodowanie. Natomiast hydrant i zasuwy nie kolidują z inwestycją i pozostaną jak 
w stanie istniejącym. 
Ponadto Inwestor zaznaczył, iż na sąsiedniej wolnej działce projektowana jest zatoka 
autobusowa, oświetlenie oraz przebudowywany słup teletechniczny co powoduje większą 
zajętość niż na działce 750.
W ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sporządzony został Raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w którym określono rodzaje możliwego 
negatywnego i pozytywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oszacowania 
wielkości wpływu, możliwych do zastosowania zabezpieczeń i ich skuteczności, oraz strat 
poniesionych w środowisku w wyniku realizacji inwestycji. Jak wynika z Raportu, 
przeprowadzone analizy akustyczne nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm 
natężenia hałasu dla omawianego obszaru.

Odnośnie uwag Pani Barbary Wieloch, dotyczących budowy ronda, Inwestor zajął takie 
samo stanowisko jak w przypadku uwag Państwa Sańpruch, Pani Jaros i Państwa Dudzik. 
Ponadto zaznaczył, że inwestycja realizowana jest w trybie specustawy drogowej. Skutkiem 
wywłaszczenia jest ustawowe prawo do rekompensaty tj. słusznego odszkodowania za 
wywłaszczenia, ingerujące w strefę własności prywatnej dla realizacji inwestycji celu 
publicznego zgodnie z zapisami art. 12 ww. ustawy.

W kwestii uwag Pana Dariusza Wojtyny Inwestor poinformował, że rozbiórce podlegać 
będzie fragment ogrodzenia o długości ok 3,0 m po stronie wschodniej bramy. Pozostała część 
ogrodzenia znajduje się w granicy projektowanego pasa i nie będzie rozbierana. Za rozebrane 
ogrodzenie, przejęcie działki lub części działki z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z ustawą 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
należy się odszkodowanie. 

W związku z wniesionymi uwagami oraz biorąc pod uwagę stanowisko przedstawione 
przez Inwestora, tut. organ zważył, co następuje:

Pan Zdzisław Adamczyk, Pani Katarzyna i Pan Andrzej Chojnaccy, Pani Anna i Pan 
Wiesław Kułak, Pan Paweł Hamera, Pan Jarosław Kmieć, Pani Magdalena Karyś, Pan Henryk 
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Sańpruch, Pani Maria Sańpruch, Pani Jolanta Jaros, Pan Jarosław Jaros, Pani Justyna 
Pokrzywińska, Pan Tomasz Woźniak, Pani Jadwiga i Pan Henryk Dudzik, Pan Władysław 
Rzędowski, Pani Barbara Wieloch oraz Pan Dariusz Wojtyna są właścicielami nieruchomości 
objętych przedmiotową decyzją.

Odnosząc się do zastrzeżeń stron dotyczących lokalizacji inwestycji oraz przyjętych 
rozwiązań projektowych należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się na wniosek właściwego zarządcy 
drogi. Zarządca drogi, który jest jednocześnie Inwestorem przedsięwzięcia drogowego, decyduje 
o treści i zakresie wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. Do kompetencji organu wydającego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, nie należy korekta bądź zmiana lokalizacji, czy przebiegu granic inwestycji. 
Stanowisko to zostało podkreślone w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 25.04.2017r., sygn. akt VII SA/Wa 2952/16, z dnia 30.01.2017r., sygn. akt 
VII SA/Wa 2513/16 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13.03.2018r, sygn. akt II 
OSK 3337/17, z dnia 13.09.2017 r., sygn. akt II OSK 1705/17, zgodnie z którymi organ nie może 
oceniać racjonalności czy też słuszności przyjętych we wniosku rozwiązań projektowych, gdyż 
postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację danej inwestycji drogowej toczy się na 
wniosek zarządcy drogi, którym to wnioskiem organ administracji jest związany. To bowiem 
Inwestor dokonuje wyboru najkorzystniejszych w jego ocenie rozwiązań odnoszących się do 
planowanego przez niego przedsięwzięcia drogowego. Organ administracji wydający decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest upoważniony jedynie do oceny czy 
wnioskowana inwestycja nie pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa, czy złożony wniosek 
spełnia wymogi zawarte w przepisach prawa i czy jest zgodny z przepisami specustawy. Skoro 
więc Inwestor, na skutek wniesionych uwag i zastrzeżeń nie zmienił przebiegu (lokalizacji) 
projektowanego pasa drogowego, to tut. organ zobligowany jest wydać decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej zgodnie z wnioskiem zarządcy drogi. Należy podkreślić, że organ 
związany jest wnioskiem zarządcy drogi i jeżeli spełnia on wymogi określone przez prawo, to 
organ zobowiązany jest wyłącznie do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej.

Należy również przypomnieć stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zawarte 
w uzasadnieniu wyroku z dnia 16.10.2012r., K 4/10, w którym Trybunał zwrócił uwagę na 
specyfikę spraw dotyczących dróg publicznych, których budowa jest realizacją celu publicznego. 
Budowa bezpiecznych dróg w Polsce stanowi nadal priorytetowy cel publiczny, gdyż jest 
konieczna zarówno dla ochrony środowiska, jak i zdrowia, wolności i praw konstytucyjnych 
całych społeczności. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że drogi są budowane nie 
w interesie państwa, jednostki samorządu terytorialnego czy zarządcy drogi, lecz w interesie 
wszystkich członków społeczeństwa, także tych wywłaszczonych. 

Podkreślić również należy, iż specustawa, jest aktem prawnym szczególnym, 
przewidującym uproszczoną (przyśpieszoną) procedurę przygotowania i realizacji inwestycji 
drogowych. Jest oczywiste, że szybka i sprawna budowa dróg publicznych w Polsce i w związku 
z tym poprawa infrastruktury drogowej leży w interesie społecznym i gospodarczym. Tymi 
okolicznościami należy uzasadniać z jednej strony znaczne zwiększenie uprawnień Inwestora, 
natomiast z drugiej zdecydowane ograniczenie uprawnień właścicieli nieruchomości 
znajdujących się w obszarze inwestycji. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zwłaszcza 
na obszarach zurbanizowanych, w wielu wypadkach musi zatem uwzględniać sprzeczne 
interesy, z jednej strony Inwestora, a z drugiej strony osób lub podmiotów których prawa lub 



39

interesy mogą być przez to zezwolenie zagrożone lub naruszone. Poza ochroną prawną 
wynikającą z norm prawa pozytywnego, pozostają natomiast protesty obywateli lub Innych 
podmiotów wyrażające ich osobiste zapatrywania, oczekiwania, postulaty i życzenia co do 
określonej polityki planowania przestrzennego, wzajemnych relacji między planowanymi lub 
realizowanymi inwestycjami. Nieuwzględnienie ich nie może jednak stanowić podstawy 
kwestionowania legalności postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej. Nieuniknione jest to, że realizacja inwestycji drogowych stwarza określone 
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości objętych jej zakresem. Inwestor realizujący inwestycję 
drogową działa w interesie publicznym, który ma prymat nad interesem prawnym jednostki, o ile 
nie narusza jego interesu prawnego w sposób niezgodny z prawem, co w ocenie tut. organu, 
w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

Należy także wyjaśnić, że przy zatwierdzaniu projektu budowlanego i wydawaniu decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, organ administracji pozbawiony jest możliwości 
ingerencji w zawartość merytoryczną projektu. Ocenie może podlegać jedynie zgodność 
przyjętych rozwiązań z prawem i to w zakresie ściśle określonym w ustawie. Projekt budowlany 
podlega sprawdzeniu pod kątem zgodności z przepisami, w tym zwłaszcza techniczno-
budowlanymi (np. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Do obowiązków organu wydającego decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy również sprawdzenie kompletności 
projektu budowlanego, w tym czy posiada on wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, 
pozwolenia (art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – t. j. Dz. U. 
z 2018r., poz. 1202 ze zm.), a także sprawdzenie, czy projekt ten został sporządzony przez 
osobę posiadającą właściwe (w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ww. ustawy) uprawnienia 
budowlane. W ocenie tut. organu przedłożony projekt budowlany odpowiada wymogom 
zawartym w ww. przepisach. Ponadto, jak wynika z treści art. 35 ust. 4 ustawy Prawo 
budowlane, w razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 tej 
ustawy, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 
(w niniejszej sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Tym samym, 
decyzja o pozwoleniu na budowę nie ma charakteru uznaniowego i w razie spełnienia przez 
inwestora wymagań określonych w przepisach prawa budowlanego organ architektoniczno-
budowlany jest zobligowany zezwolić na realizację inwestycji drogowej.

Odnosząc się do kwestii lokalizacji (ustanowienia) zjazdów do działek wnoszących uwagi 
należy zaznaczyć, iż specustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, natomiast kwestie dotyczące budowy, przebudowy i odbudowy zjazdów 
reguluje ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U z 2018r., poz. 2068). 
Zgodnie z art. 29 ust. 1 tej ustawy budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub 
użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji 
administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, 
z zastrzeżeniem ust. 2 ww. przepisu. Zastrzeżenie to dotyczy sytuacji, w której w przypadku 
budowy lub przebudowy drogi to zarządca drogi zobowiązany jest do budowy lub przebudowy 
zjazdów. Jednakże obowiązek ten występuje tylko w odniesieniu do zjazdów istniejących 
(w sensie prawnym, a więc legalnych), co oznacza, iż musiały być formalnie ustanowione przed 
rozpoczęciem budowy lub przebudowy drogi. Natomiast, gdy koniecznym jest utworzenie 
nowego zjazdu, zezwolenie na jego usytuowanie wydaje właściwy zarządca drogi na wniosek 
zainteresowanego.

Brak zgody na przebieg inwestycji przez nieruchomości należące do stron postępowania 
(podział działki) nie upoważnia organu do wydania decyzji o odmowie zezwolenia na realizację 
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inwestycji drogowej. Zaznaczam, że zgoda właścicieli nieruchomości objętych decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie jest wymagana przepisami prawa. 
Zamierzenia i plany inwestycyjne właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem nie są 
przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej i pozostają bez wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie.

Za przejęcie działki lub części działki z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z ustawą 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
należy się odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom 
nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do 
nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu 
nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 
według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania (art. 18 ust. 
1 specustawy) w odrębnym postępowaniu przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (art. 12 ust. 4a specustawy).

W myśl przepisu art. 13 ust. 3 specustawy, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, 
a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, 
właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia tej części, na wniosek właściciela lub 
użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz, w tym przypadku, Województwa 
Świętokrzyskiego. Tut. organ nie jest właściwy do oceny czy pozostała przy dotychczasowym 
właścicielu nieruchomość nadaje się do dalszego wykorzystania na dotychczasowe cele, 
decyzję w tej sprawie podejmuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Dlatego 
też wnioski w tej sprawie zainteresowani winni złożyć do Dyrektora ŚZDW w Kielcach.
A zatem kwestia wykupu „resztówek” ma charakter cywilnoprawny i nie może być przedmiotem 
rozstrzygnięcia w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Roszczenie dotyczące 
wykupu „resztówek” może być realizowane w drodze umowy dotychczasowego właściciela lub 
użytkownika wieczystego z inwestorem, a w przypadku braku porozumienia, w drodze 
odpowiedniego powództwa o wykup, wniesionego do sądu powszechnego (wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 28.03.2014r., sygn. akt: VII SA/Wa 2595/13).

Zgodnie z przepisami art. 11f ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej rozstrzyga w szczególności: o wymaganiach dotyczących powiązania projektowanej 
drogi z innymi drogami publicznymi z jednoczesnym określeniem ich kategorii, określeniu linii 
rozgraniczających teren, warunkach wynikających z potrzeb ochrony środowiska, ochrony dóbr 
kultury, potrzeb obronności państwa oraz o wymaganiach dotyczących ochrony uzasadnionych 
interesów osób trzecich, zatwierdza podział nieruchomości związany z lokalizacją drogi oraz 
projekt budowlany, ustala obowiązek dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia 
terenu, innych dróg publicznych, zjazdów oraz urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji 
wodnych poza liniami rozgraniczającymi teren i określa ograniczenia w korzystaniu 
z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku. 

Załącznik Nr 1 do decyzji określa linie rozgraniczające teren.
Załącznik Nr 2 do decyzji został opracowany w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).
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Załącznik Nr 3 do niniejszej decyzji stanowi projekt budowlany. Zatwierdzony projekt 
budowlany jest kompletny, został sporządzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia 
budowlane oraz jest zgodny z wymogami ochrony środowiska, co stwierdzono po sprawdzeniu 
m. in.:
- zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
 tj. rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. 
Dz. U. z 2016r., poz. 124),
- kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń 
i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 
20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane,
- wykonania i sprawdzenia projektu przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane 
oraz wymagane zaświadczenia wydane przez izbę samorządu zawodowego o przynależności 
do tej izby, aktualne na dzień opracowania projektu,
- zgodności projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności 
określonymi w decyzji Wójta Gminy Masłów o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowej inwestycji z dnia 17.07.2017r., znak: BiGP.6220.1.2015/2017.
Tut. organ zgodnie z wymogami art. 11 i specustawy w związku z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane nałożył na Inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

W trakcie postępowania dotyczącego wydania przedmiotowej decyzji nie 
przeprowadzono ponownej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w ustawie z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 
z 2018r., poz. 2081), ponieważ: 
- w decyzji Wójta Gminy Masłów o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej 
inwestycji z dnia 17.07.2017r., znak: BiGP.6220.1.2015/2017, nie został nałożony obowiązek 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko (art. 82 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy), 
- dokonując analizy przedmiotowej sprawy tut. organ stwierdził, że we wniosku i załączonym 
projekcie budowlanym nie dokonano zmian w stosunku do wymagań określonych w ww. decyzji, 
a tym samym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w ramach niniejszego postępowania (art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. 
ustawy),
- Inwestor nie wystąpił z wnioskiem o ponowną ocenę (art. 88 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

W związku z powyższym nie zaistniały przesłanki, na podstawie których wymagana 
byłaby ponowna ocena oddziaływania na środowisko. 

Mając na uwadze treść art. 96a – 96e Kpa, dotyczących wprowadzenia w postępowaniu 
administracyjnym mediacji, tut. organ stwierdza, że charakter sprawy (tj. wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) oraz ustawowy termin na jej wydanie wskazują 
na brak celowości zastosowania mediacji w niniejszym postępowaniu.

Zgodnie z wnioskiem Inwestora, z którego wynika potrzeba budowy/przebudowy: sieci 
uzbrojenia terenu, zjazdów, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych oraz innych 
dróg publicznych poza liniami rozgraniczającymi teren, tut. organ stwierdził konieczność 
określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości – stosownie do art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. i) 
specustawy. 

Ponadto tut. organ zezwolił na dokonanie budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
zjazdów, oraz przebudowy innych dróg publicznych w myśl art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. j) specustawy. 
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Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej 
i w katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 specustawy.
Jednocześnie w sentencji decyzji zamieszczono informację o skutkach prawnych, powstających 
z chwilą uzyskania przez niniejszą decyzję waloru ostateczności, i tak: 
- w myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 specustawy nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi 
teren, ustalonymi w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stają się z mocy 
prawa własnością Województwa Świętokrzyskiego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie 
się ostateczna,
- za nieruchomości przejęte na własność Województwa Świętokrzyskiego należy się 
odszkodowanie, a jego wysokość ustalona zostanie w odrębnym postępowaniu prowadzonym 
przez organ wydający decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – zgodnie z art. 12 
ust. 4a i ust. 4b specustawy. 
Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, tut. organ określił termin wydania nieruchomości.
Ponadto poinformowano o innych skutkach prawnych, wynikających w szczególności z art. 19 
specustawy, tj. 
- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do wypowiedzenia 
przez właściwego zarządcę drogi umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli nieruchomości stanowiące własność Województwa Świętokrzyskiego, 
przeznaczone na pasy drogowe, zostały uprzednio wydzierżawione, wynajęte lub użyczone; za 
straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie, 
- jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność 
Województwa Świętokrzyskiego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to 
wygasa oraz jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości 
zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, prawa te wygasają.
Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących, tut. 
organ poinformował również o obowiązkach wynikających z art. 20a specustawy.

Warunki określone w decyzji uwzględniają opinie organów, które Inwestor dołączył do 
wniosku o wydanie decyzji oraz uwzględniają wymogi przepisów, w tym m. in.:
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474),
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2068),
- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. 
U. z 2016r., poz. 124),
- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze 
zm.),
- ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. 
Dz. U. z 2018r., poz. 2081).
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra 
Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 
czternastu dni od dnia jej doręczenia.

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

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. 

Jednocześnie informuję, iż z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 
1044 ze zm.) Inwestor jest zwolniony od opłaty skarbowej.

Załączniki:
Nr 1 - (od Nr 1.1 do Nr 1.16) - 4 egz. - mapa w skali 1:500 pn.: „Proponowany przebieg drogi z terenem 
niezbędnym dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu II etap” (16 arkuszy).
Nr 2 - (od Nr 2.1 do Nr 2.14) – 4 egz. - mapy z projektem podziału nieruchomości w skali 1:5000 wraz 
z wykazem zmian gruntowych przyjęte do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego 
prowadzonego przez Starostę Kieleckiego.
Nr 3 - (od Nr 3.1 do Nr 3.9) - 4 egz. – Projekt budowlany. 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska 

Z-ca dyrektora
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Otrzymują:
1. Pan Damian Urbanowski - Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
    25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72 (wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 – 2 egz.).
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń i w urzędowym publikatorze 
teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 
Urzędu Gminy w Masłowie oraz w prasie lokalnej – „Echu Dnia”.
3. a/a
Do wiadomości:
1. Oddział Skarbu Państwa i Odszkodowań, w/m
2. Wójt Gminy Masłów
3. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 – 1 
egz.).
4. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
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