Poznań, 23.11.2009r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR.III-4.71190-7/09
DECYZJA nr 22/2009
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98/2000, poz. 1071, ze zm.; zwanej dalej „k.p.a.”) oraz
na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193/2008,
poz. 1194, ze zm.; zwanej dalej „ustawą”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2009 r.
(uzupełnionego i zmienionego dnia 20.07., 6.08., 17.08., 31.08., 4.09. i 17.09.2009 r.) znak
WZDW.22.7042/11/09, złożonego przez Pana Marka Kmiecika, Dyrektora Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działającego na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy miasta Murowana
Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec:
I.Udzielam zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej
dla
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
(Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań)
polegającej na budowie obwodnicy miasta Murowana Goślina w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec, zlokalizowanej
na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:
Gmina Czerwonak, obręb Bolechowo
Arkusz 1, dz. nr ewid.:
63, 64, 65, 66/6, 66/7, 66/8, 66/11, 66/12, 66/14, 66/15, 67/2, 68, 69/2, 70, 71, 72, 73, 75/1,
76, 83/27, 86, 101,
Arkusz 2, dz. nr ewid.:
354/1, 355/1, 355/3, 363, 367/1, 368/7, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 371/5, 371/7, 371/8,
371/9, 371/10, 371/11, 378, 379/2, 379/4, 379/5, 380/6, 380/7, 380/8, 380/11, 380/12, 380/13,
380/16, 380/17, 380/18, 382, 383/5, 383/6, 383/7, 383/10, 383/11, 383/12, 383/13, 384,
475/1, 475/2, 475/3,
Gmina Murowana Goślina, obręb Murowana Goślina
Arkusz 21, dz. nr ewid.
1298/4, 1298/8, 1298/9, 1298/10,
Gmina Murowana Goślina, obręb Mściszewo
Arkusz 2, dz. nr ewid.:
170/19, 170/20, 170/21, 170/22, 170/24, 170/25, 171/1, 171/2, 171/3, 185/17, 185/23, 185/24,
185/25, 186/8, 186/9,186/10, 187/2, 198/6, 198/9,198/10, 198/15, 198/16, 198/19, 198/23,
198/26, 198/28, 198/30, 198/31, 206/1, 206/2, 206/3, 223, 225/1, 226, 233, 234/1, 234/2,
234/3, 235/1, 235/2, 235/3, 236/1, 236/2, 236/3, 237/1, 237/2, 237/3, 238/2, 239/13, 240/13,
243, 244/3, 244/4, 244/5, 245/7, 245/10, 247/10, 247/19, 247/20, 247/21, 247/22, 247/23,
247/24, 247/25, 247/28, 247/29, 247/31, 247/32, 247/33, 251/1, 251/2,
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 061-851-55-66, fax 061-854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl
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Gmina Murowana Goślina, Obręb Trojanowo
Arkusz 1, dz. nr ewid.:
6, 8/9, 9/5, 10/5, 10/7, 18/6, 18/7, 18/8, 62/4, 62/5, 62/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 69,
258/8, 258/10, 258/11, 258/12, 259/3, 260/5, 260/6, 271/3, 271/4, 272/3, 272/6, 260/8,
Arkusz 2, dz. nr ewid.
71/1, 71/2, 71/3, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 79/1, 79/3, 79/4, 79/5, 80/33, 80/34, 80/35,
80/36, 80/37, 89/6, 89/7, 89/8, 90/15, 90/17, 90/47, 90/48, 90/49, 93/4,
Arkusz 3, dz. nr ewid.
108, 174/5, 172/4,
Gmina Murowana Goślina, Obręb Głębocko
Arkusz 1, dz. nr ewid.
12, 14/1, 15/1, 31/1
1.

Ogólna charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina -Wągrowiec wraz z budową skrzyżowań z:
drogą wojewódzką nr 196 (wjazd do Murowanej Gośliny),
drogą gminną Murowana Goślina - Bolechowo,
drogą powiatową 2025P (węzeł Mściszewo),
drogą wojewódzką nr 187,
drogą gminną Murowana Goślina - Trojanowo,
drogą powiatową 2029P Rogoźno - Murowana Goślina.
Niniejsza inwestycja obejmuje:
utworzenie nowej jezdni z dwoma pasami ruchu i poboczem po obu stronach,
wykonanie dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy w obu kierunkach,
wykonanie skrzyżowań z drogami przecinającymi projektowaną obwodnicę,
budowę estakady nad doliną Trojanki,
budowę mostu na rzece Trojance,
budowę węzła Mściszewo,
przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi.
2.
Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem
ich kategorii.
Projektowana obwodnica będzie posiadać połączenie z następującymi drogami:
w km 0+314,1 - włączenie istniejącej drogi wojewódzkiej 196 do projektowanej
obwodnicy,
w km 0+522,29 - droga prowadząca do Szlachęcina, połączenie tej drogi z projektowaną
drogą wojewódzką należy zapewnić poprzez układ komunikacyjny dróg zbiorczych
włączających się do obwodnicy na skrzyżowaniu w km 0+314,10,
w km 0+954,5 obwodnica przecina istniejącą jednotorową linię kolejową Poznań
Wschód - Bydgoszcz, gdzie zaprojektowano przejazd kat. B,
w km 2+056,2 - skrzyżowanie z drogą gminną w kierunku Biedruska i Osiedla Zielone
Wzgórze,
w km 4+317,2 pod obiektem mostowym znajduje się istniejąca droga powiatowa
nr 2025P. Połączenie z drogą powiatową nr 2025P zaprojektowano w postaci węzła typu WC.
Projektuje się dwie łącznice z poszerzeniami na łukach. Na drodze powiatowej nr 2025P na
połączeniach z łącznicami projektuje się skrzyżowania z wyspami typu „mała kropla”,
w km 6+290,4 - skrzyżowanie w postaci ronda z drogą wojewódzką 187 kierunek
Oborniki - Murowana Goślina,
w km 7+789,6 - skrzyżowanie z drogą gminną w kierunku Trojanowa,
w km 8+667,4 - skrzyżowanie z drogą powiatową 2029P kierunek Rogoźno - Murowana
Goślina. Jest to jednocześnie ostatnie skrzyżowanie na projektowanej obwodnicy i stanowi
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włączenie trasy w istniejącą drogę wojewódzką nr 196.
Po obu stronach projektowanej obwodnicy prowadzone będą drogi dojazdowe.
3.

Określenie linii rozgraniczających teren.

3.1. Linie rozgraniczające teren inwestycji (linia przerywana koloru czarnego) wyznaczono
na 21 mapach zasadniczych w skali 1:500 (sporządzonych na podstawie informatycznej
kopii mapy zasadniczej przyjętej do zasobu powiatowego przez Starostę Poznańskiego
dnia 30.09.2008 r.) stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
3.2. Linie rozgraniczające teren ustalone niniejszą decyzją stanowią linie podziału
nieruchomości.
4.

Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska.
4.1. Należy zachować warunki wynikające ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 28.12.2009 r. znak SR.IV-5.66191-38/07 o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedmiotowej inwestycji, zmienionej decyzją
SR.IV-4.66191-04/08 z 19.06.2008 r.
4.2. Należy zachować warunki wynikające z następujących ostatecznych decyzji Starosty
Poznańskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego:
z dnia 11.09.2007 r. znak WŚ.V.6224-4-4/2/2007 - na wykonanie mostu drogowego
przez dolinę rzeki Trojanki oraz regulację koryta rzeki Trojanki,
z dnia 15.09.2007 r. znak WŚ.V.6224-4-5/3/2007 - na wykonanie przejścia metoda
przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Trojanki,
z dnia 20.09.2007 r. znak WŚ.V.6224-4-3/4/2007 - na wykonanie mostu drogowego
przez pradolinę rzeki Trojanki,
z dnia 15.11.2007 r. znak WŚ.V.6224-3-4/4/2007 - na wykonanie przepustu na rowie
melioracji wodnej - szczegółowej o symbolu spółkowym „B”,
z dnia 27.12.2007 r. znak WŚ.V.6224-4-7/3/2007 - na wykonanie przepustu na rowie
melioracji wodnej - szczegółowej o symbolu spółkowym R-T-15,
z dnia 17.04.2009 r. znak WŚ.VIII.6223-4-1/09 - na odprowadzenie ścieków
deszczowych,
4.3. Do gruntów rolnych i leśnych objętych niniejszą decyzją nie stosuje się przepisów
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
4.4. 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.
5.

Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej.

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez tereny objęte ochroną konserwatorska ze względu
na obecność zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W związku z tym należy
zachować warunki wynikające z opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków nr WA-4153/1722/2009 z dnia 31.03.2009 r.
6.

Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa - nie dotyczy.

7.

Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.

7.1 Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej
i w katastrze nieruchomości.
7.2 Nieruchomości lub ich części o których mowa w punkcie III niniejszej decyzji stają się
z mocy prawa własnością Województwa Wielkopolskiego z dniem, w którym niniejsza
decyzja stała się ostateczna.
7.3 Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa
niniejszą decyzją, wydaje Wojewoda Wielkopolski, w terminie 30 dni od dnia, w którym
niniejsza decyzja stała się ostateczna.
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7.4 Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania
niniejszej decyzji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie
wysokości odszkodowania.
7.5 Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały
ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się
ostateczna, prawa te wygasają.
7.6 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.
7.7 Odszkodowanie, za nieruchomości przejęte z mocy prawa niniejszą decyzją, przysługuje
dotychczasowym
właścicielom
nieruchomości,
użytkownikom
wieczystym
nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo
rzeczowe.
7.8 Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, za nieruchomości przejęte z mocy
prawa niniejszą decyzją, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy.
7.9 Nieruchomości, które z mocy prawa staną się własnością Województwa
Wielkopolskiego, mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli
lub użytkowników wieczystych do czasu faktycznego objęcia nieruchomości
w posiadanie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
7.10 Jeżeli przejęta z mocy prawa na rzecz Województwa Wielkopolskiego jest część
nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania
na dotychczasowe cele, Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest obowiązany
do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości,
w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego tej części nieruchomości.
7.11 Należy zachować warunki i normy wynikające z prawa budowlanego, a w szczególności
z art. 5 ustawy Prawo budowlane, zapewniające:
− dostęp do drogi publicznej;
− możliwość korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej;
− dopływ światła dziennego do budynków mieszkalnych;
− ochronę przed hałasem;
− ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
II. Zatwierdzam podział nieruchomości
zgodnie z projektami podziału nieruchomości dla nieruchomości przedstawionych w tabeli
poniżej, wykonanymi przez geodetę uprawnionego Dominika Kwiatkowskiego, przyjętymi
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Starostę Poznańskiego dnia 12.11.2007 r.
i zaewidencjonowanymi pod nr 1310-60/2007, 1310-62/2007, 1315-24/2007, 1315-25/2007,
1315-27/2007, 1305-7/2007, dnia 30.01.2008 pod nr 101-88/2007, 101-91/2007, dnia
18.02.2008 r. pod nr 1310-60/2007 oraz dnia 28.02.2008 r. pod nr 1310-60/2007, 131535/2007 i 1310-76/2007. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią załącznik
graficzny nr 2 do niniejszej decyzji.
Stan dotychczasowy

Stan po podziale

gmina/obręb

arkusz

nr działki

nr działki

Czerwonak/Bolechowo

1

72

72/1, 72/2

Księga wieczysta
lub oznaczenie
dokumentu
KW 150004

1

73

73/1, 73/2

PO1P/00125289/5

1

75/1

75/5, 75/6

PO1P/00135239/3

1

76

76/1, 76/2

KW 96330

5

Murowana
Goślina/Mściszewo

Murowana Gośl./Trojanowo
Murowana Gośl./Trojanowo

1

63

63/1, 63/2

KW 203715

1

64

64/1, 64/2

PO1P/00120417/7

1

65

65/1, 65/2

PO1P/00012387/7

1

68

68/1, 68/2

PO1P/00092928/6

2

475/3

475/6, 475/7

PO1P/00135239/3

2

475/1

475/4, 475/5

PO1P/00135239/3

2

363

363/1, 363/2

PO1P/00135239/3

2

378

378/1, 378/2, 378/3

Bolechowo TIIK36

2

371/9

371/12, 371/13

PO1P/00156857/4

2

371/11

371/14, 371/15

PO1P/00156857/4

2

368/7

368/12, 368/13

PO1P/00138266/2

2

368/11

368/14, 368/15

PO1P/00138266/2

2

206/1

206/4, 206/5

PO1P/00144093/3

2

206/3

206/6, 206/7

PO1P/00144093/3

2

171/1

171/4, 171/5

PO1P/00144093/3

2

171/3

171/6, 171/7

PO1P/00144093/3

2

251/1

251/4, 251/5

PO1P/00102915/6

2

225/1

225/3, 225/4

KW 2067

2

226

226/1, 226/2, 226/3

brak

2

234/1

234/4, 234/5

PO1P/00241972/9

2

233

233/1, 233/2

KW 102729

2

235/1

235/4, 235/5

PO1P/00113709/9

2

239/13

239/16, 239/17

PO1P/00208094/7

2

240/13

240/14, 240/15

PO1P/00105120/7

2

236/1

236/4, 236/5

PO1P/00102915/6

2

237/1

237/4, 237/5

PO1P/00102865/0

2

237/3

237/6, 237/7

PO1P/00212085/2

2

243

243/1, 243/2, 243/3

PO1P/00219580/1

2

244/3

244/6, 244/7

PO1P/00241972/9

2

244/5

244/8, 244/9

PO1P/00219574/6

2

247/31

247/26, 247/27

PO1P/00102886/3

2

71/1

71/4, 71/5

PO1P/00125427/5

2

71/3

71/6, 71/7

PO1P/00125427/5

2

79/3

79/8, 79/9

KW 102253

2

79/5

79/6, 79/7

KW 102253

2

74/3

74/8, 74/9

PO1P/00116655/6

1

69

69/1, 69/2, 69/3

PO1P/00226785/0

1

68/7

68/12, 68/13

PO1P/00116655/6

1

68/11

68/14, 68/15

PO1P/00116655/6

1

62/4

62/7, 62/8

PO1P/00120424/9

1

62/6

62/9, 62/10

PO1P/00120424/9

1

18/6

18/9, 18/10

PO1P/00120424/9
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Murowana Goślina/Głębocko

1

271/4

271/5, 271/6

PO1P/00104208/1

1

18/8

18/11, 18/12

PO1P/00120424/9

1

258/12

258/13, 258/14

PO1P/00104208/1

1

260/6

260/11, 260/12

PO1P/00104208/1

3

108

108/1, 108/2

PO1P/00226785/0

1

12

12/1, 12/2

PO1P/00226785/0

Tabela 1.

III. Ustalam nieruchomości lub ich części,
które stają się z mocy prawa własnością
Województwa Wielkopolskiego.
1.

2.

Części nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości, które stają się z mocy
prawa własnością Województwa Wielkopolskiego, oznaczono tłustym drukiem
w Tabeli 1 (zawartej w punkcie II niniejszej decyzji).
Nieruchomości, które w całości stają się z mocy prawa własnością Województwa
Wielkopolskiego - zgodnie z poniższą Tabelą 2.
Oznaczenie nieruchomości, które w całości stają się z mocy prawa
własnością Województwa Wielkopolskiego
gmina/obręb
arkusz
nr działki
Czerwonak/Bolechowo

Czerwonak/Bolechowo

Murowana Goślina/Mściszewo

Księga wieczysta lub
oznaczenie dokumentu

1

66/14

PO1P/00092928/6

1

66/15

PO1P/00092928/6

1

69/2

PO1P/00094004/7

1

70

PO1P/00253274/3

1

67/2

PO1P/00092928/6

1

66/8

PO1P/00092928/6

1

66/6

PO1P/00092928/6

1

66/7

PO1P/00092928/6

1

66/12

PO1P/00254806/9

1

66/11

PO1P/00254806/9

2

383/11

PO1P/00092928/6

2

383/12

PO1P/00092928/6

2

383/10

PO1P/00092928/6

2

383/5

PO1P/00092928/6

2

383/6

PO1P/00092928/6

2

383/7

PO1P/00092928/6

2

380/16

PO1P/00092928/6

2

380/17

PO1P/00092928/6

2

380/18

PO1P/00092928/6

2

380/6

PO1P/00092928/6

2

380/7

PO1P/00092928/6

2

380/8

PO1P/00092928/6

2

234/3

PO1P/00219581/8

2

234/2

PO1P/00218633/1

2

235/3

PO1P/00113709/9
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Murowana Goślina/Trojanowo

Murowana Goślina/Głębocko

2

236/3

PO1P/00102915/6

2

80/34

PO1P/00215752/0

2

80/36

PO1P/00215752/0

2

74/4

PO1P/00215752/0

2

74/6

PO1P/00215752/0

1

68/9

PO1P/00219512/4

1

68/10

PO1P/00222738/8

1

68/8

PO1P/00222738/8

2

90/47

PO1P/00222738/8

2

90/48

PO1P/00219512/4

2

90/49

PO1P/00222738/8

1

10/5

PO1P/00102253/7

1

15/1

PO1P/00105194/6

1

31/1

PO1P/00105194/6

Tabela 2.
3.

Nieruchomości stanowiące własność Województwa Wielkopolskiego - zgodnie
z poniższą Tabelą 3.
Oznaczenie nieruchomości będących własnością Województwa
Wielkopolskiego
gmina/obręb
arkusz
nr działki
Czerwonak/Bolechowo

Czerwonak/Bolechowo

Murowana Goślina/Murowana Gośl.

Murowana Goślina/Mściszewo

Księga wieczysta lub
oznaczenie dokumentu

1

71

PO1P/00224077/0

2

475/2

PO1P/00210670/6

2

380/11

PO1P/00210670/6

2

380/12

PO1P/00210670/6

2

380/13

PO1P/00210670/6

2

379/2

PO1P/00256857/5

2

379/4

PO1P/00256857/5

2

379/5

PO1P/00256857/5

2

371/8

PO1P/00210670/6

2

371/5

PO1P/00210670/6

2

371/7

PO1P/00210670/6

2

371/10

PO1P/00210670/6

2

368/8

PO1P/00210670/6

2

368/9

PO1P/00210670/6

2

368/10

PO1P/00210670/6

21

1298/10

PO1P/00102483/8

21

1298/9

PO1P/00102483/8

21

1298/8

PO1P/00102483/8

2

185/25

TIIK41 PIŁA

2

185/23

TIIK41 PIŁA

2

185/24

TIIK41 PIŁA

2

206/2

PO1P/00144093/3

8

Murowana Goślina/Mściszewo

Murowana Goślina/Trojanowo

2

186/8

TIIK41 PIŁA

2

186/9

TIIK41 PIŁA

2

186/10

TIIK41 PIŁA

2

171/2

PO1P/00144093/3

2

170/24

PO1P/00105120/7

2

170/19

PO1P/00105120/7

2

170/25

PO1P/00105120/7

2

170/21

PO1P/00105120/7

2

170/20

PO1P/00105120/7

2

170/22

PO1P/00105120/7

2

187/2

PO1P/00144093/3

2

198/28

PO1P/00105120/7

2

198/30

PO1P/00105120/7

2

198/9

PO1P/00105120/7

2

198/31

PO1P/00105120/7

2

198/19

PO1P/00105120/7

2

198/15

PO1P/00105120/7

2

198/10

PO1P/00105120/7

2

198/16

PO1P/00105120/7

2

198/26

PO1P/00105120/7

2

198/23

PO1P/00105120/7

2

198/6

PO1P/00105120/7

2

251/2

PO1P/00218133/6

2

235/2

PO1P/00224077/0

2

236/2

PO1P/00218133/6

2

237/2

PO1P/00210670/6

2

238/2

PO1P/00210670/6

2

244/4

PO1P/00218133/6

2

245/7

PO1P/00210670/6

2

245/10

PO1P/00105120/7

2

247/32

PO1P/00105120/7

2

247/33

PO1P/00102886/3

2

247/28

PO1P/00105120/7

2

247/29

PO1P/00102886/3

2

247/24

PO1P/00105120/7

2

247/19

PO1P/00105120/7

2

247/21

PO1P/00105120/7

2

247/10

PO1P/00105120/7

2

247/25

PO1P/00105120/7

2

71/2

PO1P/00125427/5

2

80/35

PO1P/00215748/9

2

79/4

KW 102253

9

Murowana Goślina/Głębocko

2

74/5

PO1P/00215748/9

1

62/5

PO1P/00224077/0

1

271/3

PO1P/00210670/6

1

272/3

PO1P/00210670/6

1

258/8

PO1P/00210670/6

2

89/8

PO1P/00210670/6

1

18/7

PO1P/00224077/0

2

89/7

PO1P/00210670/6

1

258/11

PO1P/00210670/6

1

258/10

PO1P/00210670/6

1

272/6

PO1P/00224077/0

1

10/7

PO1P/00210670/6

1

9/5

PO1P/00104125/5

1

8/9

PO1P/00210670/6

1

260/5

PO1P/00210670/6

1

259/3

PO1P/00210670/6

3

174/5

PO1P/00210670/6

1

14/1

brak

Tabela 3.

IV. Ustalam obowiązek i zezwalam na
przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu
Nieruchomości konieczne do realizacji inwestycji poza liniami rozgraniczającymi - zgodnie
z poniższą Tabelą 4.
Oznaczenie nieruchomości koniecznych do realizacji inwestycji
poza liniami rozgraniczającymi - infrastuktura
obręb

arkusz

nr działki (przed

1

101

Księga wieczysta
lub ozn. dokumentu
PO1P/00039759/1

1

86

PO1P/00135239/3

1

83/27

PO1P/00201136/5

2

371/13 (371/9)

PO1P/00156857/4

2

367/1

PO1P/00135239/3

2

355/1

PO1P/00156857/4

2

355/3

2

354/1

2

90/15

KW TIIK38
BOLECHOWO
KW TIIK38
BOLECHOWO
PO1P/00220784/1

2

90/17

PO1P/00206333/1

2

93/4

PO1P/00102253/7

2

89/6

PO1P/00205630/6

podziałem)

Bolechowo

Trojanowo

Zakres

linia energetyczna zasilająca o
świetlenie skrzyżowania
wykonanie wykopu, ułożenie kabla,
zasypanie wykopu; wejście grupy roboczej
oraz dojazd koniecznych maszyn na teren
w celu wykonania prac

1

18/12 (18/8)

10
PO1P/00120424/9

3

172/4

PO1P/00233803/5

3

108/2 (108)

PO1P/00226785/0

1

69/3 (69)

PO1P/00226785/0

2

79/1

PO1P/00102253/7

2

226/2 (226)

brak

2

247/23

PO1P/00105120/7

2

247/20

PO1P/00105120/7

2

80/33

PO1P/00116655/6

2

80/37

PO1P/00116655/6

2

71/7 (71/3)

PO1P/00125427/5

Mściszewo

2

247/22

PO1P/00105120/7

Murowana
Goślina
Mściszewo

21

1298/4

KW 102483

2

185/17

TIIK41 PIŁA

Trojanowo

1

260/8

PO1P/00104208/1

Trojanowo

2

74/7

PO1P/00116655/6

Trojanowo

2

80/37

PO1P/00116655/6

Bolechowo

2

383/13

PO1P/00092928/6

2

384

PO1P/00092928/6

Mściszewo

Trojanowo

linia energetyczna napowietrzna
ułożenie przewodów energetycznych na
terenie po obcince na czas wymiany słupa
i ponowne podwieszenie przewodów;
wejście grupy monterów na teren w celu
wykonania prac montażowych i dojazd
odpowiedniego sprzętu

sieć gazowa
wykonanie wykopu, założenie rury
ochronnej na gazociąg, zasypanie wykopu;
wejście grupy monterów na teren w celu
wykonania prac montażowych i dojazd
odpowiedniego sprzętu
linia telekomunikacyjna
wykonanie wykopu i ułożenie kabla
telekomunikacyjnego, podłączenie kabla
do istniejącego słupa
telekomunikacyjnego, zasypanie wykopu;
wejście grupy monterów na teren w celu
wykonania prac montażowych i dojazd
odpowiedniego sprzętu
urządzenia melioracyjne
wykonanie wykopu i ułożenie kanału
melioracyjnego i włączenie go do
istniejącego kanału, zasypanie wykopu;
wejście grupy monterów na teren w celu
wykonania prac montażowych i dojazd
odpowiedniego sprzętu

Tabela 4.
−

−

−

Na inwestorze ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości, na których niniejszą decyzją
zezwolono na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, do stanu poprzedniego,
niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń służących
do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności
publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.
Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje
nadmierne trudności lub koszty, przysługuje odszkodowanie, na zasadach i w trybie
określonym w Rozdziale 5 - „Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości” ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261,
poz. 2603, ze zm.).
Jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa
w pkt 1, uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe
korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo sposób zgodny z jej
dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać,
aby Zarząd Województwa Wielkopolskiego nabył, w drodze umowy, własność albo
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−

−

użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na których niniejszą decyzją
zezwolono na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, jest obowiązany udostępnić
nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem
awarii ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w pkt 1. Obowiązek udostępnienia
nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.
Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę
do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Uprawniony do złożenia wniosku o dokonanie
wpisu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
V. Przejście przez tereny wód płynących
oraz tereny linii kolejowej.

1.

2.
3.

4.

5.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przejścia przez tereny wód płynących
(rzeka Trojanka) zlokalizowanych na terenie nieruchomości o nr ewid. 223 ark. 2
obr. Mściszewo oraz 6 ark. 1 obr. Trojanowo, gm. Murowana Goślina, które zostały
oznaczone na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji linią ciągłą koloru niebieskiego oraz
przez teren linii kolejowej, zlokalizowany na działce o nr ewid. 382 ark. 2
obr. Bolechowo, gm. Czerwonak, który zostały oznaczone na załączniku nr 1 do niniejszej
decyzji linią ciągłą koloru czerwonego.
Inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tych terenów na czas realizacji
przedmiotowej inwestycji.
W związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Inwestor jest
zobowiązany do niezwłocznego uzgodnienia zakresu, warunków i terminu zajęcia terenu
wód płynących w drodze pisemnego porozumienia z odpowiednimi organami, o którym
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz terenu linii
kolejowych - z zarządcą infrastruktury kolejowej.
Za szkody powstałe w wyniku przejścia inwestycji drogowej przez tereny wód płynących
oraz linii kolejowej przysługuje odszkodowanie ustalane na zasadach wynikających
z Kodeksu Cywilnego.
Do zapłaty powyższego odszkodowania jest zobowiązany Inwestor.
VI. Zatwierdzam projekt budowlany pn.
„Budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196
Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec”.
(obiekt kategorii IV, XXV, XXVI, XXVIII)

obejmująca: 9,119 km drogi wojewódzkiej o przekroju jednojezdniowym z 1 węzłem
drogowym („Mściszewo”), obiektami inżynierskimi (most, estakada przepusty), siecią dróg
dojazdowych do obsługi przyległego terenu, odwodnieniem, urządzeniami towarzyszącymi,
zielenią i przebudową kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
zgodnie z projektem budowlanym, oznaczonym:
1. Część 1 Projekt zagospodarowania terenu (4 tomy),
2. Część 2 Plan BIOZ – Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (1 tom),
3. Część 3 Branża Drogowa - projekty architektoniczno-budowlany opracowany przez
mgr inż. Marcina Matysika posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej nr WKP/0233/POOD/06, członka WOIIB
nr ewid. WKP/BD/0117/07 (3 tomy),
4. Część 4 Branża Mostowa – Estakada nad doliną Trojanki - opracowany przez
dr inż. Arkadiusza Madaja posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 7131/133/P/2001, członka
WOIIB nr ewid. WKP/BO/6977/02 (1 tom),
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5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

Część 5 Branża Geotechnika – Geotechniczne ustalenia sposobu posadowienia estakady opracowany przez dr inż. Jerzego Rzeźniczaka posiadającego uprawnienia
do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII
w zakresie: ustalania warunków geologicznych-inżynierskich, z wyłączeniem wyrobisk
górniczych i obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz obiektów budownictwa
wodnego nr upr.VII-1166 certyfikat PKG nr 31/98 (1 tom),
Część 6 Branża Geotechnika – Geotechniczny projekt wzmocnienia organicznego podłoża
- opracowany przez dr inż. Jerzego Rzeźniczaka(1 tom),
Część 7 Branża Mostowa – Most na rzece Trojance - opracowany przez mgr inż. Martę
Kaczan-Melcer posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności mostowej nr WKP/0242/POOM/06, członka WOIIB nr ewid.
WKP/BM/0209/07 (1 tom),
Część 8 Branża Wod. - Kan – Przepusty. Zbiorniki infiltracyjne - opracowany przez mgr
inż. Jerzego Kaliskiego posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalności wodno - melioracyjnej nr 51/75/Pw,
członka WOIIB nr ewid. WKP/WM/1922/01 (1 tom),
Część 9 Branża Wod. - Kan – Usunięci kolizji melioracyjnych - opracowany przez
mgr inż. Jerzego Kaliskiego (1 tom),
Część 10 Branża Wod. - Kan – Przebudowa sieci wodociągowych - opracowany przez
mgr inż. Jerzego Kaliskiego (1 tom),
Część 11 Branża Elektryczna – Oświetlenie skrzyżowań w km 0+314,10, 2+056,20 opracowany przez inż. Wojciecha Marciniaka posiadającego uprawnienia budowlane
do sporządzania projektów wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych
wchodzących do zakresu budownictwa powszechnego w specjalności instalacji i urządzeń
elektrycznych nr 331/74/Pw, członka WOIIB nr ewid. WKP/IE/3092/01 (1 tom),
Część 12 Branża Elektryczna – Oświetlenie skrzyżowań w km 6+290,40, 7+789,60,
8+667,40. Oświetlenie estakady nad doliną Trojanki oraz węzła Mściszewo - opracowany
przez inż. Wojciecha Marciniaka (1 tom),
Część 13 Branża Elektryczna – Kolizje energetyczne - opracowany przez inż. Wojciecha
Marciniaka (1 tom),
Część 14 Branża telekomunikacyjna - opracowany przez mgr inż. Przemysława
Głowińskiego posiadającego uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nr 1254/98/U, członka WOIIB nr ewid.
WKP/IE/0379/04 (1 tom),
Część 15 Branża Gazowa - opracowany przez Pana Henryka Dopierałę posiadającego
przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci gazowych
nr 378/89/PW, członka WOIIB nr ewid. WKP/IS/0811/01 (1 tom),
Część 16 Branża Ciepłownicza - opracowany przez mgr inż. Ryszarda Maćkowiaka
posiadającego przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
ograniczonych do sieci cieplnych nr 8/77/PW, członka WOIIB nr ewid. WKP/IS/2985/01
(1 tom),
Część 17 Branża Zieleń – Plan inwentaryzacji i wycinki drzew - opracowany przez
Bogusława Skorupińskiego (1 tom),
Część 18 Branża Zieleń – Projekt zieleni - opracowany mgr inż. Marcina
Matysiaka(1 tom),
Część 19 Projekt przejazdu kolejowego - opracowany przez Pana. Romana Marciniaka
technika drogowego posiadającego przygotowanie zawodowe upoważniające
do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-
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inżynieryjnej w zakresie linii węzłów i stacji kolejowych nr 161/88/PW, członka WOIIB
nr ewid. WKP/BO/0506/04 (3 tomy),
20. Część 20 Branża Geotechnika – Geotechniczny projekt odwodnienia skarp wykopów
na łącznicach - opracowany przez dr inż. Jerzego Rzeźniczaka (1 tom),
z zachowaniem następujących warunków zgodnie z art.. 36, ust. 1 oraz art. 42, ust. 2 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Nr 156/2006 poz. 1118 ze zm),
w związku z art. 11i ust 1 ustawy:
a) 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 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,
geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
należy powierzyć uprawnionemu geodecie;
elementy obiektów budowlanych ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed
ich zakryciem.
b)
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.
c)
Termin rozbiórek:
tymczasowych obiektów budowlanych – 30 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu
robót.
d) Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: inwestor zobowiązany jest
zapewnić nadzór inwestorski we wszystkich branżach, w odpowiedniej specjalności,
zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r.
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554);
e) Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953 ze zm.) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robót, zgodnie z § 6, pkt 6 lit. b Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
f)
Istniejące sieci uzbrojenia terenu przebudować zgodnie z zatwierdzonymi projektami
przebudowy tych sieci.
g) Szczegółowe warunki w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
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, a w szczególności decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia
28.12.2009 r. znak SR.IV-5.66191-38/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
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i)

j)

na realizację przedsięwzięcia dla przedmiotowej inwestycji, zmienionej decyzją
SR.IV-4.66191-04/08 z 19.06.2008 r.
gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251, ze zm.).
Obszar oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomości mieszczące się w granicach oddziaływania drogi wojewódzkiej
tzn. obejmuje działki, objęte niniejszą decyzją oraz części działek przyległych,
znajdujących się w odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej
oraz powiatowej na terenie zabudowy oraz 20 m poza terenem zabudowy zgodnie
z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 19, poz. 115, ze zm.).
Inwestor jest zobowiązany, przed przystąpieniem do użytkowania, uzyskać
ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektów budowlanych
kategorii XXVIII;
VII. Nadaję decyzji rygor natychmiastowej
wykonalności.
W związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności niniejsza decyzja:
zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych
pomieszczeń;
uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego
zarządcę drogi;
uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 11a i 11d ust. 1 ustawy Pan Marek Kmiecik, Dyrektor
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działający na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wystąpił
z wnioskiem (pismo z dnia 25.06.2009 r., znak WZDW.22.7042/11/09, data wpływu
26.06.2009 r.) o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania
„Budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań Murowana Goślina - Wągrowiec”. Wniosek został uzupełniony 20.07.2009 r.).
Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, wniosek został złożony po uzyskaniu opinii:
Zarządu Województwa Wielkopolskiego - postanowienie nr 44/09 z dnia 30.03.2009 r.,
znak DI IV 003-7332/44/2009, sprostowane postanowieniem nr 67/09 z dnia
24.04.2009 r., znak DI IV-003-7332/67/2009 – z następującymi uwagami:
w rejonie skrzyżowania istniejącej drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową
2029P przebiega istniejący gazociąg ø 500mm, co powinno zostać uwzględnione
przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji,
przy projektowaniu i realizacji ww. obwodnicy należy uwzględnić przebieg przez teren
objęty wnioskiem istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Zarządu Powiatu Poznańskiego - uchwała z dnia 27.03.2009 r., nr 1637/2009 - bez uwag,
Wójta Gminy Czerwonak - postanowienie z dnia 8.04.2009 r., znak WU.73322.02/09,
zmienione postanowieniem z dnia 28.04.2009 r., znak jw. - bez uwag.
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5.05.2009 r., znak RI.7040/3/2009
- bez uwag.
Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, złożony wniosek zawierał:
mapy w skali 1:500 przedstawiające proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, sporządzone
na podstawie informatycznej kopii mapy zasadniczej przyjętej do zasobu powiatowego
przez Starostę Poznańskiego dnia 30.09.2008 r.;
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analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi
przepisami;
określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;
opinie wymagane na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 7, 8:
 Opinię Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr OKI522/II/56/2009 z dnia 23.03.2009 r. - bez uwag,
 Opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WA4153/1722/2009 z dnia 31.03.2009 r. - z uwagami wynikającymi z przebiegu
inwestycji przez tereny objęte ochroną konserwatorską ze względu na obecność
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,
 Opinię PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
nr IZDK1c-505-101/2009 z dnia 13.05.2009 r. - z uwagą, że inwestycje należy
przeprowadzić zgodnie z uzgodnieniem nr IRPT1d-505U/106/2007 z dnia
11.07.2007 r. wydanym przez Oddział Regionalny w Poznaniu.
decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.12.2009 r. znak SR.IV-5.66191-38/07
o środowiskowych
uwarunkowaniach
zgody
na realizację
przedsięwzięcia
dla przedmiotowej inwestycji, zmienioną decyzją SR.IV-4.66191-04/08 z 19.06.2008 r.,
wymagane na podstawie art. 11d ust. 4 ustawy decyzje Starosty Poznańskiego
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego:
z dnia 11.09.2007 r. znak WŚ.V.6224-4-4/2/2007 - na wykonanie mostu drogowego
przez dolinę rzeki Trojanki oraz regulację koryta rzeki Trojanki,
z dnia 15.09.2007 r. znak WŚ.V.6224-4-5/3/2007 - na wykonanie przejścia metoda
przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Trojanki,
z dnia 20.09.2007 r. znak WŚ.V.6224-4-3/4/2007 - na wykonanie mostu drogowego
przez pradolinę rzeki Trojanki,
z dnia 15.11.2007 r. znak WŚ.V.6224-3-4/4/2007 - na wykonanie przepustu na rowie
melioracji wodnej - szczegółowej o symbolu spółkowym „B”,
z dnia 27.12.2007 r. znak WŚ.V.6224-4-7/3/2007 - na wykonanie przepustu na rowie
melioracji wodnej - szczegółowej o symbolu spółkowym R-T-15,
z dnia 17.04.2009 r. znak WŚ.VIII.6223-4-1/09 - na odprowadzenie ścieków
deszczowych.
W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowiązku dołączenia dokumentów
wynikających z: art. 11d ust. 1 pkt 6 oraz pkt 8 lit. a, b, c, e ustawy.
Pismem z dnia 20.07.2009 r. wystąpiono do Wojskowej Komendy Transportu
w Poznaniu z wnioskiem o zaopiniowanie możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji
pod kątem występowania bądź braku kolizji z celami obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dnia 31.07.2009 r. wpłynęła do tut. urzędu opinia Wojskowej Komendy Transportu
w Poznaniu nr 334/09 z dnia 28.07.2009 r. - bez uwag.
Po stwierdzeniu, że złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
spełnia wszystkie wymogi przewidziane przepisami prawa, pismem z dnia 21.07.2009 r.
wystąpiono do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu z wnioskiem o przekazanie aktualnych danych z katastru nieruchomości,
dla nieruchomości objętych postępowaniem. Wnioskowane wypisy uproszczone z rejestru
gruntów zostały przekazane dnia 31.07.2009 r.
Po przeanalizowaniu otrzymanych wypisów z rejestru gruntów stwierdzono, że część
objętych wnioskiem działek nie figuruje w ewidencji. W związku z powyższym pismem
z dnia 10.08.2009 r. wezwano Wnioskodawcę do wyjaśnienia zakresu wniosku odnośnie
działek objętych inwestycją. oraz korekty wniosku w tym zakresie.
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W dniu 6.08.209 r. wnioskodawca uzupełnił materiały do wniosku o akt notarialny
dotyczący umowy nieodpłatnego przekazania gruntu przez Agencję Nieruchomości Rolnych
na rzecz Województwa Wielkopolskiego szeregu nieruchomości położonych na terenie gmin
Czerwonak i Murowana Goślina. Pismem z dnia 17.08.2009 r. WZDW w związku
z otrzymanym wezwaniem zmienił zakres złożonego wniosku.
Po analizie zmienionego zakresu wniosku stwierdzono rozbieżności pomiędzy
zawartym we wniosku zestawieniem działek przeznaczonych pod inwestycję a danymi
z wypisu z rejestru gruntów, przekazanymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie dotyczącym własności działek. Stwierdzono
również konieczność dokonania korekty załączników graficznych do wniosku. W związku
z tym pismem z dnia 20.08.2009 r. wezwano Wnioskodawcę do złożenia stosownych
wyjaśnień. WZDW pismem z dnia 28.08.2009 r. (data wpływu 31.08.2009 r.) złożył stosowne
wyjaśnienia oraz dokonał kolejnej korekty i zmiany zakresu wniosku.
Jednocześnie w związku ze zmianą zakresu wniosku pismem z dnia 26.08.209 r.
wystąpiono do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu z wnioskiem o przekazanie kolejnych danych z katastru nieruchomości,
dla nieruchomości objętych postępowaniem. Wnioskowane wypisy uproszczone z rejestru
gruntów zostały przekazane dnia 3.09.2009 r.
Dnia 4.09.2009 r. geodeta uprawniony inż. Dominik Kwiatkowski dokonał korekty
załączników mapowych będących elementem wniosku.
Pismem z dnia 16.09.2009 r. (data wpływu 17.09.2009 r.) wnioskodawca dokonał
kolejnej zmiany wniosku.
Po stwierdzeniu, że wniosek jest kompletny, a jego zakres nie budzi dalszych
wątpliwości. ustalono, że stronami niniejszego postępowania są:
a) właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, a także osoby fizyczne i osoby
prawne posiadające ograniczone prawa rzeczowe oraz inne prawa do nieruchomości objętych
niniejszą decyzją;
b) właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości znajdujących się w obszarze
oddziaływania drogi, ustalonym zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy Wojewoda Wielkopolski wysłał zawiadomienie
(pismo z dnia 24.09.2009 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom
lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych złożonym wnioskiem, na adres
wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z powyższym
przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczeń wywieszonych w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ( w terminie od 29.09.2009 r. do 14.10.2009 r.), a także
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, czyli w Urzędzie Gminy
Czerwonak (29.09.-15.10.2009 r.) oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina
(30.09.-15.10.2009 r.) oraz na stronach internetowych powyższych Urzędów. Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania zostało również opublikowane w prasie lokalnej („Gazeta
Wyborcza - Poznań”) dnia 29.09.2009 r.
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 informację o terminie i miejscu, w którym
strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. Strony miały możliwość złożenia ewentualnych
uwag do dnia 29.10.2009 r.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. dopełniono obowiązku umożliwienia stronom
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, poprzez
obwieszczenie o wszczęciu postępowania. W niniejszej sprawie nie pojawiły się żadne nowe
dowody i materiały oraz nie zostały zgłoszone żadne żądania.
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Strony nie skorzystały z możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz nie wpłynęły
żadne uwagi związane z planowaną inwestycją.
W związku z art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.)
stwierdzono, że w decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.12.2009 r. znak SR.IV5.66191-38/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dla przedmiotowej inwestycji, zmienioną decyzją SR.IV-4.66191-04/08 z 19.06.2008 r.,
nie zostało określone stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko w ramach niniejszego postępowania.
W związku z art. 88 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku...
dokonano analizy, czy we wniosku o wydanie niniejszej decyzji zostały dokonane zmiany
w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono zmian. Również wnioskodawca nie wystąpił
z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
w ramach niniejszego postępowania.
W związku z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku...
rozważono czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać
na obszar Natura 2000. Stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie miała potencjalnie
znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, a biorąc pod uwagę zakres i lokalizację
planowanej inwestycji stwierdzono, że realizacja inwestycji nie spowoduje znaczącego
zagrożenia dla środowiska.
W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu nie nałożono obowiązku
przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów,
o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku...
Zgodnie z wnioskiem inwestora na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 e, g i h udzielono
zezwolenia na przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu, ponieważ jest to niezbędne
dla realizacji przedmiotowej inwestycji.
Wniosek o wydanie niniejszej decyzji zawierał również, zgodnie z art. 17 ust. 1
ustawy, wniosek o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Wniosek
powyższy został uzasadniony tym, że inwestycja współfinansowana będzie
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zapisanego
w uchwale nr 2169/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.01.2009 r.
Nie wywiązanie się z planowanych terminów realizacji narazi budżet Województwa
Wielkopolskiego na utratę dofinansowania. Ponadto ciężki ruch tranzytowy, który odbywa się
przez ścisłe centrum Murowanej Gośliny, poprzez wąską i zwartą zabudowę śródmiejską,
stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz zagrożenie bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza w połączeniu z lokalnym ruchem
samochodowym i pieszym. W związku z powyższym w ocenie organu nadanie decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione interesem gospodarczym i społecznym.
W związku z nadaniem niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
odstąpiono od określenia terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości
i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń.
POUCZENIE
1.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez
wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f
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2.

3.
4.
5.
6.

ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych
ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie
lokalnej.
Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego
nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich
rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową,
a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane;
oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem,
o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane.
Inwestor zobowiązany jest wystąpić o wydanie dziennika budowy do organu, który
wydał niniejszą decyzję, w terminie jej ostateczności.
Do użytkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia
do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia
o zakończeniu budowy, a organ w tym terminie nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót
po uzyskaniu ostatecznej decyzji od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego – pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwego Okręgowego Inspektora Pracy
na 7 dni przed rozpoczęciem budowy dla robót trwających dłużej niż 30 dni
i zatrudniających co najmniej 20 osób albo planowany zakres robót przekracza 500
osobodni zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Nie pobrano opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej: na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

Załączniki:
1. mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczoną linią rozgraniczającą teren inwestycji (21 szt.);
2. mapy z projektami podziału nieruchomości (43 szt.);
3. projekt budowlany (20 części obejmujących łącznie 27 tomów)
Otrzymują:
1. wnioskodawca
2. pozostałe strony postępowania - zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 k.p.a.
3. aa.
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Do wiadomości:
1. Wydział SN – w miejscu
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Sprawę prowadzi:
insp. woj. Elżbieta Florek - Stefaniak
tel. 0-61-8541-289

