
Bolesławiec, dnia 30 czerwca 2021r.
WAB.6740.2.155.2020

DECYZJA NR 561
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Na podstawie art. 11a, art. 11c, art. 11f, art. 11i, art. 17, art. 20b i art. 21 ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. — szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2020.1363; zwanej dalej „ustawą”) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U.2020.256 ze zm.; zwanej dalej „Kpa”) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9
września 2020r. Gminy Bolesławiec, reprezentowanej przez Wójta Gminy - działającej przez
pełnomocnika — Pana Tomasza Nowaka, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi (dz. nr 621, 622, 672I4, 263I13, 691)we
wsi Kruszyn” zlokalizowanej:

— na działkach ewidencyjnych gruntów nr: 53, 621, 19, 691, 622, 672/4, 263/13, 263/11,
282, 692, 54, 626, 672/5 obręb 0013 Kruszyn, jednostka ewidencyjna 020102_2
Bolesławiec — gmina wiejska, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie

2 e 2 w a I a m
na realizację inwestycji drogowej

na rzecz

Gminy Bolesławiec
ul. Teatralna 1a

59-700 Bolesławiec

dla inwestycji pn.: „Budowa drogi (dz. nr 621, 622, 672I4, 263/13, 691) we wsi Kruszyn”
obejmującej następujące nieruchomości, bądź ich części, oznaczone geodezyjnie w
ewidencji gruntów, jako:

— działki ewidencyjne w obrębie 0013 Kruszyn, jednostka ewidencyjna 020102_2
Bolesławiec — gmina wiejska, powiat bolesławiecki,województwodolnośląskie: nr
53, nr 621, nr 19, nr 691, nr 622, nr 672/4, nr 263/13, nr 263/11, nr 282, nr 692, nr 54, nr
626, nr 672/5

określenie linii rozgraniczających teren

1. Linie rozgraniczające teren inwestycji (projektowany pas drogowy) przedstawiono na
mapie w skali 1:1000 i oznaczono linią kreskową koloru żółtego.

2. Liniami rozgraniczającymi teren objęte są następujące nieruchomości:
a) inwestycja realizowana będzie na działkach 0 niżej wymienionych numerach

Nr działki F*?W'Że'ZChnia
Nrjednostki zaneta-stałego

LP. Obręb rejestrowe] (nr pq dzrałkl
_ dksięgi wieczystej) przed podzrale przeznaczonej PO

podziałem pod Inwestycję
inwestycję [ha]



1 0013 Kruszyn G.884 53 - 0,0064

2 0013 Kruszyn G.884 621 - 0,1439

3 0013 Kruszyn G.796 19 - 0,0056

4 0013 Kruszyn G.114 691 - 0,0178

5 0013 Kruszyn G.884 622 - 0,1566

6 0013 Kruszyn G.3 672/4 — 0,0538

7 0013 Kruszyn G.884 263/13 - 0,0260

8 0013 Kruszyn G.884 263/11 - 0,0020

9 0013 Kruszyn G.884 282 - 0,0045

10 0013 Kruszyn G.884 692 - 0,0015

11 0013 Kruszyn G.538 54 54/2 0,0028

12 0013 Kruszyn G.293 626 626/2 0,0601

13 0013 Kruszyn G.293 672/5 672/7 0,1277
Tabela nr 1

b) nieruchomości, na których prace budowlane będą realizowane na podstawie
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele
budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019.1186 ze zm.) w związku z art. 11i ust. 1 ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych — istniejący pas drogowy:

Powierzchniazajęcia
Nrjednostki ”' dZiałki stałego działki

Lp. Obręb rejestrowe] (nr przeznaczonej pod
księgi wieczystej) 213522325: :;ZZilaafe inw[ehsat;/cję

1 0013 Kruszyn G.884 53 - 0,05

2 0013 Kruszyn G.884 621 - 0,12

3 0013 Kruszyn G.796 19 - 2,16

4 0013 Kruszyn G.114 691 - 1,07

5 0013 Kruszyn G.884 622 — 0,23

6 0013 Kruszyn G.3 672/4 — 0,0538

7 0013 Kruszyn G.884 263/13 — 0,0260

8 0013 Kruszyn G.884 263/11 - 0,0082

9 0013 Kruszyn G.884 282 - 0,20

10 0013 Kruszyn G.884 692 - 0,37
Tabela nr 2



z a tw i e r d z a m
następujący projekt podziału nieruchomości

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział
nieruchomości przedstawiony w poniższej tabeli, zgodnie z mapami zbiorczymi z projektami
podziału nieruchomości wykonanymi przez geodetę uprawnionego mgr inż. Grzegorza
Szmajdę, a operat techniczny został wpisany w dniu 24 kwietnia 2020r. pod nr ewidencyjnym
P.0201.2020.927 przez Starostę Bolesławieckiego do ewidencji materiałów państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział
nieruchomości gruntowych, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Bolesławiec:

Nrjednos tki Stan przed podZIałem Stan po podZIale
LP- Obręb rejestrowe] (nr

_
Powierzchnia N d . łk" Powierzchnia

kS'ęgl W'eczysfel) Nr działki działki .” Z'a '
. działkiprolektowanejha ha

54/1 0,48
1 0013 Kruszyn G.538 54 0,48

54/2 0,0028
626/1 1,5

2 0013 Kruszyn G.293 626 1,56
626/2 0,0601

672/6 2,66
3 0013 Kruszyn G.293 672/5 2,79

672]? 0,1277
Tabela nr 3

— pogrubionym drukiem zaznaczono numery działek, które przechodzą z mocy prawa na własność
Gminy Bolesławiecz dniem, w którym wydana decyzja stanie się ostateczna za odszkodowaniem
ustalonymw odrębnym postępowaniu.

|. Ogólna charakterystyka inwestycji.

inwestycja pn.: „Budowa drogi (dz. nr 621, 622, 672I4, 263I13, 691) we wsi
Kruszyn” przewidujem.in.:
— budowę konstrukcji drogi 0 KR1 o nawierzchni bitumicznej
— ścinkę i uzupełnienie istniejących poboczy oraz projektowanych poboczy
— budowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej

Początek przedsięwzięcia przyjęto w km O+OO0,00 na skrzyżowaniu projektowanego
odcinka drogi gminnej z drogą gminną nr 103969D a koniec w km 0+537,00 w obrębie
włączenia do drogi powiatowej nr 2292Dw miejscowości Kruszyn.

Swoim zakresem opracowanie obejmuje teren w miejscowości Kruszyn, gm.
Bolesławiec zlokalizowany:
— na działkach ewidencyjnych gruntów nr 53, nr 621, nr 19, nr 691, nr 622, nr 672/4, nr

263/13, nr 263/11, nr 282, nr 692, nr 54, nr 626, nr 672/5 obręb 0013 Kruszyn, jednostka
ewidencyjna 020102_2 Bolesławiec — gmina wiejska, powiat bolesławiecki, województwo
dolnośląskie
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1. Charakterystyka istniejącego terenu.
Obecny sposób wykorzystania nieruchomości na projektowanymodcinku stanowi droga

gminna o nawierzchni gruntowej o następujących parametrach technicznych:

Podstawowe parametry istniejącego obiektu

. klasa drogi — D

. kategoria ruchu — KR 1

. szerokość jezdni — 5,00m

. szerokość poboczy — 0,50 — 0,75m

. prędkość projektowa — 40km/h
› nawierzchnia gruntowa jezdni
. odwodnienie powierzchniowe

Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie płaskim.

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia:
- energetyczne
- telekomunikacyjne
- wodociągowe
- kanalizacyjne
— gazowe

Powyższe uzbrojenie nie koliduje z realizacją zadania.
Wszelkie prace drogowe w obrębie zbliżeń do sieci uzbrojenia terenu należy wykonywać pod
nadzorem właściwych gestorów sieci uzbrojenia terenu oraz po ich wcześniejszym
poinformowaniu.

3. Założenia projektowe.

Przedmiotowe zadanie stanowi inwestycję liniową, z zakresu budowy infrastruktury
drogowej. Początek przedsięwzięcia przyjęto w km O+OO0,00 na skrzyżowaniu
projektowanego odcinka drogi gminnej z drogą gminną nr 103969D a koniec w km 0+537,00
w obrębie włączenia do drogi powiatowej nr 2292D w miejscowości Kruszyn.

Założenia techniczno-geometryczne obiektu
. klasa drogi — D

› kategoria ruchu — KR 1

. szerokośćjezdni — 5,00m

. szerokość poboczy — 0,75m

. prędkość projektowa — 40km/h

. nawierzchnia bitumicznajezdni

. odwodnienie powierzchniowedo istniejących rowów drogowych i na tereny przyległe
czynnie biologicznie

a. Roboty przygotowawcze
W ramach robót przygotowawczych należy wykonać:

— jednokrotny pomiar geodezyjny na długości projektowanego odcinka
_ wycinkę samosiewów i odrostów na skarpach
— zdjęcie humusu na grubości do 300m.

Długość projektowanego odcinka drogi gminnej — 537,00mb
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b. Roboty rozbiórkowe
W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się frezowanie istniejącej nawierzchni

bitumicznej na grub. do 50m i szerokości średnio 4,50m wraz z odwozem materiału na teren
wskazany przez Inwestora.

c. Roboty ziemne
W ramach robót ziemnych przewiduje się:
— mechaniczne korytowanie podłoża na grub. do 50cm pod projektowaną konstrukcję

jezdni drogi gminnej
— mechaniczne korytowanie podłoża na grub. do SOcm pod projektowaną konstrukcję

zjazdów o nawierzchni bitumicznej

d. Konstrukcja jezdni bitumicznej
Konstrukcję jezdni drogi przewidziano wykonać jak dla KR-1 poprzez ułożenie
następujących warstw:

— warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem o Rm = 2,5MPa grubości 10cm

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartości ziaren
przekruszonych lub łamanych C90/3, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie
UF9, mrozoodporności F4, CBR>80% - gr. ZOcm

— warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.5cm
— warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

e. Konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej
Konstrukcję zjazdów na przyległe posesje i drogi wewnętrzne wykonać należy o
następującej konstrukcji:

— warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem o Rm = 2,5MPa - grub. 10cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm

— warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.4cm
— warstwa ścieralna z betonu asfaltowego A011S - gr. 4cm

f. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 0+537,00
przewidziano wykonać za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na tereny
czynne biologicznie zlokalizowanew pasie drogowym drogi gminnej.

II. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.

Planowana droga gminna (ciąg ul. Wierzbowej i ul. Kalinowej) będzie stanowiła
połączenie pomiędzy istniejącą drogą gminną nr 103969D (ul. Kasztanowa) i drogą
powiatową nr 2292D (ul. Leszczynowa), które przebiegają przez miejscowość Kruszyn w
gminie Bolesławiec.

Projektowana inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji dla mieszkańców wsi
Kruszyn i poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów.

III. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury oraz
potrzeb obronności państwa.

1. Ochrona środowiska.
a/ Planowane przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane do kategorii przedsięwzięć, o

których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy — o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
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oddziaływania na środowisko oraz w 53 ust. 2 pkt 2 i 53 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.

b/ Do gruntów rolnych i leśnych objętych niniejszą decyzją nie stosuje się przepisów o
ochronie gruntów rolnych i leśnych.

c/ Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych niniejszą
decyzją, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania
zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.
Projektowana inwestycja nie wymaga wycięcia drzew.

2. Ochrona dóbr kultury.
Teren objęty projektem zagospodarowania nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie

podlega ochronie konserwatorskiej.

3. Obronność państwa.
Przedmiotowa inwestycja nie jest realizowana na terenach zamkniętych i ze względu

na dużą odległość od granicy państwa oraz ograniczony zasięg oddziaływania nie ustala się
dodatkowych warunkówwynikających z potrzeb obronności państwa.

IV. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.
1. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność

Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się
ostateczna. Przepis stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w
sposób inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego..

2. Należy zachować warunki i normy wynikające z ustawy — Prawo budowlane, a w
szczególności z art. 5, zapewniając:
~ dostęp do drogi publicznej,
- możliwość korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej,
- dopływ światła dziennego do budynkówmieszkalnych,
- ochronę przed hałasem i drganiami,
- ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza,wody i gleby,
- bezpieczeństwo ludzi i mienia.

zatwierdzam projekt budowlany
dla:

Gminy Bolesławiec
ul. Teatralna 1a

59-700 Bolesławiec

obejmujący:

inwestycję pn.: „Budowa drogi (dz. nr 621, 622, 672/4, 263/13, 691) we wsi Kruszyn”
zlokalizowanej:
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— na działkach ewidencyjnych w obrębie 0013 Kruszyn, jednostka ewidencyjna
020102_2 Bolesławiec — gmina wiejska, powiat bolesławiecki, województwo
dolnośląskie: nr 53, nr 621, nr 19, nr 691, nr 622, nr 672/4, nr 263/13, nr 263/11, nr
282, nr 692, nr 54, nr 626, nr 672/5

stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

Projekt budowlanywykonanyzostał przez:
- inż. Andrzeja Nowaka posiadającego uprawnienia budowlane nr 1607/86 WPPUAiNB w

specjalności konstrukcyjno — inżynieryjnej, wpisanego na listę Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem DOŚ/BD/OO19/O1,

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz 42 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019.1186 ze zm.) w
związku z art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. oszczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:
Dz.U.2020.1363):

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
. budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzonym projektem budowlanym, Polskimi
Normami oraz sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, zapewnić dojście i dojazd do działek,
budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót,

. przed przystąpieniem oraz w trakcie wykonywania robót należy przestrzegać i

spełniać warunki i wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i

instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany,
. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

. geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
należy powierzyć uprawnionemu geodecie,

. elementy obiektów budowlanych ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed
ich zakryciem.

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:
Obiekty budowlane postawione na czas budowy mogą być użytkowane nie dłużej niż 30
dni od daty zawiadomienia o zakończeniu budowy.

3. Termin rozbiórek:
o istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania —

przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą decyzją,
. tymczasowych obiektów budowlanych — 30 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu

robót.

4. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany: prowadzić dziennik budowy, umieścić na
budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjnązgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz.U.2018.963) oraz sporządzić lub zapewnić
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, zgodnie z 56
pkt 6 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czenrvca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.
1126)

5. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego
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nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

6. Szczególne warunki w zakresie ochrony środowiska:
. w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni,
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystywanie i

przekształcanie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim
zakresie, w jakim jest to objęte zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami
uzgodnień i decyzji organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt
budowlany,

. gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz.U. z 2018r. poz. 992).

7. Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomości mieszczące się w granicach oddziaływania drogi,
tzn. obejmuje działki, objęte niniejszą decyzją oraz części działek przyległych,
znajdujących się w odległości 15,00m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi pozaterenem zabudowy i 6,00m w terenie zabudowy - zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470).

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:
Dz.U.2020.1363) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje wojewoda w
odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonujący zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych na wniosek
właściwego zarządcy drogi.

Gmina Bolesławiec, reprezentowana przez Wójta Gminy - działająca przez
pełnomocnika — Pana Tomasza Nowaka, dnia 9 września 2020r., złożyła wniosek w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi (dz. nr
621, 622, 672/4, 263I13, 691) we wsi Kruszyn” zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych
gruntów nr: 53, 621, 19, 691, 622, 672/4, 263/13, 263/11, 282, 692, 54, 626, 672/5 obręb
0013 Kruszyn, jednostka ewidencyjna 020102_2 Bolesławiec — gmina wiejska, powiat
bolesławiecki, województwo dolnośląskie.

Stronami niniejszego postępowania są właściciele i użytkownicy wieczyści
nieruchomości, a także osoby fizyczne i osoby prawne posiadające ograniczone prawo
rzeczowe oraz inne prawa do nieruchomości objętych niniejszą decyzją oraz inne osoby,
których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.

Starosta Bolesławiecki pismem z dnia 27 kwietnia 2021r znak WAB.6740.2.155.2020,
na zasadzie art. 61 54 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 11d ust. 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. — o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych zawiadomił strony o wszczętym postępowaniu administracyjnymw
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ” Budowa
drogi (dz. nr 621, 622, 672/4, 263I13, 691) we wsi Kruszyn” zlokalizowanej na działkach
ewidencyjnych gruntów nr: 53, 621, 19, 691, 622, 672/4, 263/13, 263/11, 282, 692, 54, 626,
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672/5 obręb 0013 Kruszyn, jednostka ewidencyjna 020102_2 Bolesławiec — gmina wiejska,
powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.

Zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy zawiadomienie zawierało: oznaczenie nieruchomości
lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, według katastru nieruchomości oraz o terminie i miejscu, w którym strony mogązapoznać się z aktami sprawy.

Planowane przedsięwzięcie przewidujem.in.:
— budowę konstrukcji drogi 0 KR1 o nawierzchni bitumicznej
— ścinkę i uzupełnienie istniejących poboczy oraz projektowanych poboczy
— budowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej

Początek przedsięwzięcia przyjęto w km 0+000,00 na skrzyżowaniu projektowanegoodcinka drogi gminnej z drogą gminną nr 103969D a koniec w km 0+537,00 w obrębie
włączenia do drogi powiatowej nr 2292Dw miejscowości Kruszyn.

Założenia techniczno - geometryczne obiektu

. klasa drogi — D

. kategoria ruchu — KR 1

. szerokośćjezdni — 5,00m

. szerokość poboczy — 0,75m

. prędkość projektowa - 40km/h

. nawierzchnia bitumicznajezdni

. odwodnienie powierzchniowedo istniejących rowów drogowych i na tereny przyległe
czynnie biologicznie .

Planowana droga gminna (ciąg ul. Wierzbowej i ul. Kalinowej) będzie stanowiła
połączenie pomiędzy istniejącą drogą gminną nr 103969D (ul. Kasztanowa) i droga
powiatową nr 2292D (ul. Leszczynowa), które przebiegają przez miejscowość Kruszyn w
gminie Bolesławiec.

Projektowana inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji dla mieszkańców wsi
Kruszyn i poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów.

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, wniosek został złożony po uzyskaniu opinii:
1) Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.12.2020r. znak IRT.ZPP.550.90.2020 —

opinia pozytywna,
2) Zarządu Powiatu Bolesławieckiego a dnia 11.12.2020r. znak: ROP.VI.OO23.233.2020 —

opinia pozytywna„
3) Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 26.11.2020r. znak: l.l.7022.186a.2020 — opinia

pozytywna,

Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, złożony wniosek zawierał:
1) mapę w skali 1:2000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem

terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
3) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturzezagospodarowania terenu;
4) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art.

12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U.2019.1186 ze zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;

5) oświadczenie inwestora o braku potrzeby przedkładania opinii:
— ministra właściwego do spraw zdrowia,
— dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
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— właściwego organu nadzoru górniczego,
— dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie,
— dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
— właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
— właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej,

Wniosek zawierał również oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów
wynikającychz: art. 11d ust. 1 pkt 7a oraz pkt 8 lit. a, b, c, d, f, g, h ustawy.
Planowane przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane do kategorii przedsięwzięć, o
których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy — o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz w 53 ust. 2 pkt 2 i 53 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 201 Or. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ponadto, analizując przedłożony materiał dowodowy w aspekcie wymogów art. 35
ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, stwierdzono:

› zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska,
. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym

techniczno—budowlanymi,
. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,

pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7,
oraz dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2;

o wykonanie i sprawdzenie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia
budowlane i legitymujące się aktualnym na dzień opracowania projektu -
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem
organu, który wydał niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wnioskodawcy
lub zawiadomienia pozostałych stron ojej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49
Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu,
Urzędzie Gminy Bolesławiec, na stronach internetowych tych urzędów, a także w prasie
lokalnej.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ:
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044j.t.)./””xi”; = x

Załączniki:
1. Mapa z projektem podziału nieruchomości
2. Zatwierdzonyprojekt budowlany

Otrzymu'ą:
,1 P c '

— P oma ' inr 2(2 kpl.))
2. Pozostałe strony postępowania — zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 Kpa
3. ala (załączniknr 1(1 kpl.) i nr 2(1 kpl.))
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Do wiadomości
1. Wójt Gminy Bolesławiec
2. PINB w Bolesławcu (załącznik nr 2(1 kpi.)) (decyzja ostateczna)
3. Wydział Geodezji i Katastruwlm (załączniknr 1(1kpl.)) (decyzja ostateczna)
4. Wydział Gospodarki Nieruchomościamiwlm (decyzja ostateczna)

Pouczenie:
1.

1)

2)

3)

4

uu )

inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z
projektem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o
którym mowaw art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę, którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można
przystąpić po zawiadomieniuwłaściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowęobiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę ijest on zaliczony do kategorii: V, IX—XVI, XVII
(z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu
stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i

wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, Iokomotywownie, wagonownie,strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i

parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych,
opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowaniewydanej przez właściwy organnadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organnadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).Wniosek o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia
obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Należy wpisać „budowę” lub „rozbiórkę”.
Należy wpisać „budowlany" lub „rozbiórki".
Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawyz dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz.U.2016.353
j.t.).
Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na
środowisko.
Dotyczy przedsięwzięćmogącychznacząco oddziaływać na środowisko.


