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MINISTER
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa j l(marca 2015 L

Na podstawie art . 138 § 1 pkt 2 usta z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

adrninistracyinepo (Dz. U. z 2013 L , poz. 67, z po żn . zm.), zwanej dalej , kpa' oraz art. 11g ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycj i
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z p óź n. zm.), zwanej dalej .soecustewe
drogową" , po rozpatrzeniu odwołań Pana Mariana Skupie ń , Pana And rzej Pacia, reprezentowanego
przez adw. Adama Pawlusia oraz Pana Grzegorza Baran od decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
18 czerwca 2014 r., znak: I-X.7820.1.5.2014, o zezwoleniu na rea lizację inwestycj i drogowej
pn. "Rozbudowa drog i krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo - jezdnego na
odcinku Machowa - Łańcut ; Zad . 15, 16 - Budowa ciągu pieszo - jezdnego w miejscowośc i Ś wi l cza po
prawej stronie OK 4 od km 585+262 do km 586+562 oraz chodn ika po lewej stronie OK 4 od km 585
+ 616 do km 585 + 752",

I. Uchylam:

- w sentencji zaskarżonej decyzj i, znajd ujący się na stronie 11, w wierszach od 4 do 10 licząc od góry
strony, zapis:

"za łą czn i k nr 1 - mapy w skali 1:500 przedstawiające proponowany przeb ieg drogi
z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budow lanych oraz istn iejące uzbrojenie terenu
(arkusze 1 - 2),

załącznik nr 2 - mapy w ska li 1:1000 zawierające projek ty pod ziału n ie ru chomośc i wraz
z tabelarycznym wykaz em zmian gruntowych poszczególnych działek ,

załącznik nr 3 - projek t budowlany

załącznik nr 4 - oznaczenie stron postępowan ia . "

- załącznik nr 4 - Oznaczenie stron postępowania do ww. decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
18 czerwca 2014 r., znak : I-X .7820 .1.5.2014

i orzekam w tym zakresie poprzez ustalenie, w miejsce uchylenia, nowego zapisu :

" za łączn i k nr 1 - mapy w skal i 1:500 przedstawiające propo nowany przeb ieg drogi
z zaznaczeniem terenu n iezbędnego dla obiektów budowlan ych oraz i s tniejące uzbroje nie terenu
(arkusze 1 - 2),

załącznik nr 2 - mapy w skal i 1:1000 zawierające projekty podziału nieruchomości wraz
z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych poszczególnych działek ,

załącznik nr 3 - projekt budowlany ."

II. W pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymuję w mocy.



UZASADNIENIE

Gene ralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autos trad , reprezentowany przez Pana Tadeusza Kempińskiego

- Zastępcę Dyrektora Oddz iału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, zwany
dalej "inwestorem", dz iałając na podstawie art. 11a ust. 1 specustawy drogowej , wnioskiem z dnia
31 stycznia 2014 L (data wpływu do Podkarpackiego Urzędu Wojewód zkiego w Rzeszowie - 28 lutego
2014 L ), wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwes tycji
drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 4 po legająca na budowie chodników oraz ciąg u

pieszo - jezdnego na odcinku Machowa - Łańcut ; Zad. 15, 16 - Budowa ciąg u pieszo - jezdnego
w miej scowo ś c i Swilcza po prawej stronie DK 4 od km 585+262 do km 586+562 oraz chodnika po lewej
stronie DK 4 od km 585 + 616 do km 585+ 752".

Ponadto inwestor wn iósł o nadanie decyzj i rygoru natychmiastowej wykonalnośc i na podstawie art. 17
ust. 1 specustawy drogowej.

Uzasadn iając powyższy wniosek inwes tor wskazał na pilną potrzebę realizacj i planowanego
zamie rzenia inwestycyjnego ze względ u na bardzo duże n atężen ie ruchu drogowego na DK 4,
wynoszące 18 660 pojazdów na dobę , niebezpieczny przekrój drogi o czterech pasach ruchu po dwa
w każdym kierunku, rozdzielonych lin ią ciągłą P-4 , a także występujące utrudn ienia spowodowane
włączan iem się pojazdów z drog i bocznej oraz zjazdem pojazdów z drogi głównej, skutkujące dużą

liczbą wypadków drogowych. Inwestor zwróc ił także uwagę na wnioski społeczne

i władz samorządowych o rozwiązanie problemu bezpiecznej komunikacji zabudowy mieszkaniowej
z drogą oraz na oko l icznoś ć , iż planowana budowa drogi serwisowej stanowi kontynuację budow anej
obecnie drogi serwisowej w ramach drogi ekspresowej S19, której budowa - na dzień złoże n ia wniosku
- dobiegała końca . Kolejnym argumentem podnoszonym przez inwestora było umieszczenie inwestycji
na li ś c ie Programu Budowy Chodników i Ciągów Pieszo - Rowerowych na pozycj i 104 spo ś r ód 787
zadań w ska li kraju . We wniosku o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności zawa rto również

informację , iż brak postępów przy realizacji inwestycj i doprowadzić może do protestów społecznych.

Po przeprowadzen iu postępowa nia w przedmiotowej sprawie, działaj ąc na podstawie art. 11a ust. 1,
art. 111 oraz art. 17 ust. 1 specustawy drogowej oraz art. 104 kpa, Wojewoda Podkarpacki wydał w dniu
18 czerwca 2014 L decyzję , znak: I-X.7820.1.5.2014 o zezwole niu na realizację inwestycji drogowej pn.
"Rozbudowa drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo - jezdnego na
odcinku Machowa - Łańcut; Zad. 15, 16 - Budowa ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Swilcz a po
prawej stronie DK 4 od km 585+262 do km 586+562 oraz chodnika po lewej stronie DK 4 od km 585
+ 616 do km 585+ 752", zwa ną dalej " decyzją Wojewody Podkarpackiego", oraz nadał jej rygor
natychmiastowej wykona ln o śc i .

Od decyzji Wojewody Podkarpackiego odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej
"Ministrem", za pośrednictwem organ u pierwszej instancji, wnieśl i : Pan Marian Skup ień , Pan Andrzej
Pacia reprezentowany przez adw. Adama Pawlusia oraz Pan Grzegorz Baran.

Pan Marian Skupień w odwoła ni u z dnia 24 lipca 2014 L (nadanym w polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego w tym samym dniu) wskazał , że w ś wiet l e przepisów specustawy drogowej, jak
równ ież ustawy z dnia 21 marca 1985 L o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 L , poz. 260, z p ó ż n . zm.),
zwanej dalej " ustawą o drogach publicznych", ciąg pieszo - jezdny nie może być norm atywnie
zakwa lifikowany jako droga publ iczna , co powoduje , że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
nie ma umocowa nia do za rządza nia nim.

Z powyższego skarżący wywiódł, iż błędnym było stosowanie do budowy ciągu pieszo - jezdnego
przepisów specustawy drogowej. Pod kre ś t i ł równ ież , że nie ma potrzeby na obszarze, na którym
znajdują się jego dział ki , budować ciągów, które powielają istniejącą już infrastrukturę drogową. Jak
wyja śn i ł , po drugiej stronie drogi znajduje się chodnik , a wszystkie działki l eżące przy drodze krajowej
nr 4 mają dojazd do drogi. Odwołujący się wskazał ponadto, iż pod b udowę chodnika wykorzystać

można odcin ek pasa drogowego znajd ujący się od k rawędz i asfaltu do granicy działek .
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Zdan iem Pana Mariana Skupień n iezrozumiałe jest nadanie decyzji Wojewody Podkarpackieg o rygoru
natychmi astowej wykonalności . W jego przekonaniu, organ pierwszej instancji zaniechał zbadania , czy
za i stniały przesłan k i pozwalające na nadanie zaskarżonemurozstrzygnięciu takiego rygoru.

Pan Grzegorz Baran w odwołaniu z dnia 23 lipca 2014 L (złożonym w Podka rpackim Urzędzie

Wojewódzkim w Rzeszowie w tym samym dniu), powołując się na przep is art. 120 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 L o gospodarce nieruchomościam i (Dz. U. z 20 14 L , poz . 518, z póź n o zm.)
zwanej dalej " ustawą o gospodarce nleructtomosciemi', wskazał na kon ieczność wybudowania
ogrodzenia (wraz z bramą wjazdową) , oddzie lającego jego dzia łki od mającego powstać ciągu pieszo 
jezdnego. Odwołujący s ię pod niósł , iż brak takiego ogrodze nia spowodować może wta rg nięcie na je go
posesję ludzi lub zwierząt , będących zagrozeniem dla je go 3 - letniego syna oraz innych domowników.

Pan Andrzej Pacia, reprezentowany przez adw. Adama Paw lusia, w odwoła n iu z dn ia 21 lipca 2014 L

(nadanym w polskiej placówce pocztowej operatora publi cznego w dniu 24 lipca 2014 r.) zaskarżył

decyzję Woje wody Podkarpackiego w zakresie : lokal izacji przedm iotowej inwestycji na działce nr 1808 ,
obręb Ś wi l cza, zatwierdzenia projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji w części dotyczącej

jej realizacj i na działce nr 1808 , zatwierdzenia na potrzeby ww. inwestycji podziału przedm iotowej
nieruchomości na działk i nr 1808/1 oraz nr 1808/2, a także przejścia na własność Ska rbu Państwa

powstałej po podziale działk i nr 1808/1.

Ska rżący za rzuc ił decyzji Wojewody Podkarpackiego naruszenie przepisow prawa materia lnego,
tj. art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz . 1409 , z późn o

zm.), zwanej dalej "ustawa Prawo budo wlane" w zw . z art. 11i ust. 1 specustawy drog owej popr zez jego
niezastosowanie , czego przejawem było zatwierdzen ie projektu budowy chodnika, biegnącego wzdłuż

DK 4 (po jej lewej stronie) , na wysokości dz i ałk i nr 1808 za ekranami akustycznymi, w sytuacji gdy
warunki techn iczne , jak równ ież miejscowe daj ą możliwość wykonania inwestycji przed ek ranami
dźwiękochłonnymi , co w sposób znaczący zn iwe lowałoby nega tywne dla ska rżącego skutki realizacj i
prze dmiotowej inwestycj i. W ocenie skarżącego naruszono równiez przepis § 43 ust. 3 rozporządzen ia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 L W sprawie warunków technicznych ,
jak im pow inny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43 , poz . 430 , z późn o

zm .), zwanego da lej " rozporządzen iem" , poprzez jego niezastosowanie przejawiające się

zatwierdzeniem projektu budowy chodnika w opisanej wyżej loka lizacji.

Ponadto Pan Andrzej Pacia za rzucił rozstrzygnięciu organu pierwszej instancj i naruszenie przepisów
prawa procesowego, tj . art. 9 kpa w zw. z art. 107 § 3 kpa, poprzez brak jednoznacznego
rozs trzyg nięcia w przedmiocie sposobu połączenia zatoki autobusowej z projektowanym chodnikiem za
ekranami akustycznym i i pozostawienie tej kwestii do rozst rzyg n ięcia na kolejnym etapie realizacji
inwestycji . Zdani em ska rżącego powyższe stanowi naruszenie norm y, zgodnie z k tórą obowiązkiem

orga nu administracji jes t poinform owanie strony o okolicznościach faktycznych i prawnych , któr e mogą

mieć wpływ na ustalen ie jej praw i obowiązków . S karżący pod niósł , iż kwestia połączenia istniejącego

cho dnika z chodnikiem projektowanym ma, z jego punktu widzenia , kluczowe znaczenie.

Ska rżący wskazał ponadto na naruszenie przepisu z art. 7 i 77 § 1 kpa poprzez brak wszechstronnego
rozpatrzenia zebranego w sprawie materiału dowodowego, co skutkowało niedokładnym wyja śnien iem

stanu faktycznego i błędnym uznan iem , że nie ma technicznej i prawnej możliwości przeprowadzenia
ciągu pieszego przed ekranami akustycznymi na wysokośc i dz i ałk i nr 1808.

W dalszej częśc i odwołania skarżący po raz ko lejny podkreślił , iż projektowany chodn ik pow inien
przeb iegać przed ekranami akustycznymi, co pozwoliłoby na uniknięcie kosztownej dla Skarbu Pa ń stwa

procedury wywłaszczeniowej . Jego zdan iem na powyższe pozwala zarówno ukształtowanie terenu , jak
i przepisy rozporządzenia . Odwołujący wskazał na uciążliwości , jak ie wiążą się z "przebiciem" przez
ciąg pieszo - jezdny ekranów akustycznych w miejscu , w którym ekrany akustyczne pełnią fu nkcję

przesuwanej bramy wjazdowej na posesję skarżącego .

Pan Andrzej Pacia zauważył , iż projek t ując ciąg pieszo - jezdny nie zapewnio no poszanowan ia
występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych inte resów osób trzecich . W odwołaniu

wskazano , że odgrodzen ie działek od strony drogi ekranami akustyczn ymi pop rzedzone zostało
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badaniem poziomu hałasu i miało na celu zniwelowan ie niedogod ności z nim związanej . Tymczasem
fakt połączenia obecnie i stniejącego chodnika z chodn ikiem projektowanym w miejscu, w którym
obecnie jest zainstalowana przesuwana brama akustyczna spowoduje, ze ww. brama straci charakter
barie ry ch ron iącej przed hałasem , doprowadzając w konsekwencji do naruszenia norm prawnych
regu lujących dopuszczalne poziomy hałasu .

Mając na uwadze powyższe zarzuty Skarżący wniósł o uchylenie decyzji Wojewody Podkarpackiego
w zaskarżo nej częśc i i przekazan ie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancj i.

Opisane powyżej odwoła nia wniesiono w terminie ustawowym.

Mini ster zważył, co na s tępuj e .

Kompetencje organu odwoławczego obejmują zarówno korygowan ie wad prawnych decyzj i organu
pierwszej instancj i, polegających na n iewłaściwym zastosowaniu przepisu prawa materia lnego, bąd ź

postępowania adm inistra cyjnego, ja k i wad polegających na n iewłaściwej ocenie okoliczności

faktycznych.

Zgodnie z ogóln ie przyjętą zasadą organy administracyjne powinny działać wnikliwie, prowadząc

wyczerpujące postępowan ie dowodowe w celu uzyskania prawdy obiektywnej , a fakty istotne dla
podjęcia rozstrzyg nięcia powinny zostać w miarę możliwości bezsprzecznie ustalone. Obowiązek ten
wynika z art. 7 i 77 kpa . Dlatego też trafność rozstrzygnięcia w każdym indywidual nym przypadku
wymaga szczegółowego zbadania i rozważen ia wszelkich argumentów, które stanowiłyby podstawę do
p rzyjęcia określonego stanowiska. Wydaj ąc d ecyzję , organ zobowiązany jes t do przestrzegania
przepisów kpa , a przede wszys tkim do podejmowania wsze lkich kroków niezbędnych do dokładnego

wyjaś n ien ia stanu fak tycznego.

Wobec powyższego , w trakcie przeprowadzonego postępowania odwoławczego Minister rozpatrzył

ponownie wniosek inwestora o wydan ie przedmiotowej decyzji , przeana lizował materiał dowodowy
zgromadzony przez organ pierwszej instancji, w tym zbadał prawidłowość przeprowadzonego przez
organ pierwszej instancji postępowania oraz wydanej decyzji Wojewody Podkarpackiego, jak również

rozpat rzył zarzuty zawarte w odwołan iach .

Zgodnie z art. 11a ust. 1 specustawy drog owej wniosek do Wojewody Podkarpackiego o wydanie
decyzji o zezwolen iu na realizację przedmiotowej inwestycji wniósł w dniu 28 lutego 2014 r. Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad , reprezentowany przez Pana Tadeusza Kempińskiego - Zastępcę

Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Przed złoże n iem wniosku inwes tor , zgodnie z art. 11b ust. 1 specustawy drogowej, uzyskał opinie
właściwych miejscowo organów, tj .:

- Zarządu Woj ewództwa Podkarpackiego - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2011 r., znak: IT
1.8012.1.49 .201 1.EL,

Zarządu Powiatu w Rzeszowie - uchwała nr 36/243/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r.,
- Wójta Gminy 8wilcza - pismo z dnia 14 stycznia 2014 r., znak: RRG.7230.5.201 4.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 specustawy drogowej , inwestor do wniosku załączył mapę przedstawiającą

proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem teren u niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz
i stniejące uzbrojenie terenu .

Ponadto , do wnios ku załączono ana lizę powiązan ia projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi,
mapy zawierające projekty podziału nieruchomości oraz określono zmiany w dotychczasowej
infrastrukturze zagospodarowania terenu .

W myśl art. 11d ust. 1 pkt 5 specu stawy drogowej, do wniosku o wydanie decyzj i o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej inwestor dołączył projekt budowlany wraz z opiniami , uzgodn ieniam i,
pozwo leniami oraz dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Projekt został wykonany
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i sprawdzony przez osoby spełn iające warunki, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane. Stosownie do treści art. 20 ust. 4 tej ustawy do projektu dołączono oświadczenia

projektantów i sprawdzających o sporządzeniu proj ektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej .

Projekt budowlany został uzgodnion y przez Zespół Uzgadn iania Dokumentacj i Proje ktowej Staro stwa
Powiatowego w Rzeszowie (opinia Nr 6630.2.1532 .2011 z dnia 4 sierpn ia 2011 r. oraz opinia
Nr 6630 .2.1408 .2011 z dnia 10 listopada 2011 r.).

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez inwestora projektu budowlanego Minister stwierdził , że jest
on zgodny z art. 34 ust. 2 i ust . 3 ustawy Prawo budowlane oraz z rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 , z póżn . zm .).

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 specustawy drogowej do wniosku inwestor załączył ta kże :

- pismo Dyrektora Okręgowego Urzędu Górn iczego w Krośnie z dnia 17 czerwca 2010 r.,
znak : KRO/5140/97 /10 /MA ,
- pismo Podkarpackiego Wojewódzk iego Konserwatora Zabytków w Przemyśl u z dnia 10 styczn ia
2014 r., UOZ-Rz-3 .5151.1.2014 ,
- pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospod arki Wodnej w Krakowie z dnia 17 stycznia 2014 r.,
znak: ZU -460- 5-1/14 .

Co do pozostałych opinii, wska zanych w art. 11d ust. 1 pkt 8 specu stawy drogowej, na leży zauważyć ,

iż inwestor nie miał obowiązku ich przedkładania , gdyż w obszarze projek towa nej inwestycji nie
znajdują się tereny, z któryc h istnieniem ustawodawca wiąże obowiązek uzyskania stosownych
uzgodn ień . Planowana inwestycja zlokalizowana jest bowiem poza pasem technicznym i ochronnym
morskich portów i przys tani , nie koliduje ta kże z linią kolejową ani też na jej obsza rze nie ma gruntów
leśnych sta nowiących własność Skarbu Pa ństwa , będących w za rządz ie Lasów Państwowych . Ponadto
nie jest zlokalizowana w miejscowościach uzdrowiskowych . Powyższe powoduje, że przedmio towa
inwestycja nie wymaga uzyska nia opinii dyrektora właściwego u rzędu morskiego, właściweg o zarządcy

infrastruktury kolejowej, dyrek tora właściwej regionalnej dyrekcj i Lasów Pa ństwowych ani też minis tra
właściwego do spraw zdrowia.

W myś l art. lld ust. 1 pkt 7a specustawy drogowej inwe stor przedłożył ta kże wynik audytu
bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa wart. 241 ust. 1 ustawy o drogach publicznych 
audyt nr RZ.3'w/DK4 /13.

Zgodn ie z art. 11d ust. 1 pkt g specustawy drogowej do wnios ku inwestor dołączył również wymagane
przep isam i odrębnymi decyzje administracyjne :

- ostateczną decyzję Wójta Gminy Łań cut z dnia 14 październ ika 2011 r. znak : RRE.6220.8.2011,
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia ocen y
oddziaływan ia przedmiotowego przedsięwzięc ia na środowisko ,

- ostateczną decyzję Starosty Rzeszowskiego z dn ia 17 list opada 2013 r., znak: OŚ .6341 .11 .20 11

u dzie lającą pozwo lenia wodnoprawnego dla przedm iotowej inwestycji.

Analizując złożony przez inwe stora wniosek z dnia 31 stycznia 2014 r., uzupełnion y pismam i z dnia
24 marca 2014 r., znak: GDDK iA 0 /RZ-Z2-1-4071 -1.3/14 oraz z dnia 14 kwietn ia 2014 r.,
znak : GDDK iA 0 /RZ .Z2-1 -4071-1.4/13, Minister uznał , że wniosek ten zawiera elementy wskazane
wart. 11d ust. 1 specustawy drogowej.

Na stęp n ie organ odwoławczy poddał kon troli przeprowadzone przez Wojewodę Podkarpackiego
postępowanie w sprawie wyda nia decyzji o zezwo len iu na realizację ww. przedsięwzięcia i stwierdził ,

co następuje .
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W ocenie Ministra, Wojewoda Podkarpacki prawidłowo poinformował strony o wszczętym postępowaniu ,

podał jego podstawę prawną , pouczył o prawie do składa n ia wniosków, uwag i zastrzeżeń , a zatem
na leżycie i wyczerpująco poinformował strony o o ko liczn ościach faktycznych i prawnych , będących

przedmiotem postępowan ia administracyjnego, któ re mogły mieć wpływ na ustalen ie ich praw
i obowiązków .

Wojewoda Podkarpacki, zgodnie z art. 11d ust. 5 spec ustawy drogowej , pismem z dnia 28 kwietnia
2014 r., znak: I- X,7820.1,5.2014 , zaw iad om ił o wszczęciu postępowan ia w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji wn ioskod awcę , właścicieli oraz użytkowników

wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany
w katastrze n ieruchomośc i. Pozostałe strony postępowania zostały poinformowane o jego wszczęc i u

w drodze obwieszczeń w urzęd z ie wojewódzkim oraz w urzędzie gmin y właściwej ze wzg lędu na
przebieg drogi, na stro nie internetowej tej gminy, a także w prasie lokalnej .

W aktach sprawy znajd ują s ię dowody potwierdzające obwieszczenie o wszczęciu przedmio towego
postępowa nia :

- w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniach od 2 do 16 maja 2014 r.,
- w Urzędz ie Gminy w Świlczy w dniach od 7 do 23 maja 2014 r. oraz na stronie internetowej
ww. urzędu w tym samym terminie.
- w prasie lokalnej - Gazeta Wyborcza Rzeszów, wydanie z dnia 24 maja 2014 r.

W zawiadomieniu i obwieszczeniu organ pierwszej insta ncj i poinformował stron y o miejscu , gdzie strony
lub ich pełn omocn icy mogą zapoznać s ię z dokumen tacją dotyczącą inwestycj i.

Uznaj ąc , że zebran y w sprawie materiał dowodowy pozwala na wydanie rozstrzygn ię cia , Wojewo da
Podkarpacki wydał w dniu 18 czerwca 20 14 r. decyzję , znak: I-X.7820,1.5.2014, o zezwo leniu na
rea l izację przedmiotowej inwestycji drogowej .

Nadając przedmiotowej decyzj i rygor natychm iastowej wykona lności Wojewoda Podka rpacki podzie li ł

argumenty przedstawione przez inwestora we wniosk u z dnia 31 stycznia 2014 r,

W uzasadnieniu kon trolowanej decyzji Wojewody Podkarpackiego organ pierwszej instancj i
ustosunkował s ię do zarzutów i wniosków podnoszonych przez strony w toku przedmiotowego
postępowan ia , w tym do zarzutów Pana Grzegorza Barana i Pana Andr zeja Pacia.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 spec ustawy drogowej Wojewoda Podkarpacki doręczył ww. decyzję

wnioskodawcy oraz zawiadomi ł o jej wydaniu pozostałe strony w drod ze obwieszczeń w urzędzie

wojewódzkim oraz w urzędz ie gmin y wła śc iwym ze względu na przebi eg drogi , na stronie internetowej
tej gminy , a także w prasie lokalnej .

W aktach sprawy znajdują się dowody potwie rdzające obwieszczenie o wydaniu przedmiotowej decyzj i:

- w Podkarpackim Urzędz i e Wojewódzkim w Rzeszowie w dniach od 27 czerwca 2014 r. do
11 lipca 2014 r.,
- w Urzędz ie Gminy w Świlczy w dniach od 30 czerwca do 14 lipca 2014 r. oraz na stronie internetowej
ww. urzędu w tym samym terminie,
- w pras ie lokalnej - Gazeta Wybo rcza Rzeszów, wydan ie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dotychczasowych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomośc i objętych decyzją organ
pierwszej instancji poinfo rmował o wydaniu decyzj i w drodze zaw iadom ień wysłanych na adresy
wskazane w katastrze n i eruchomości.

W zawiadomieniach oraz w obwieszczeniu zamieszczono, zgodni e z art. 111 ust. 4 specustawy
drogowej, i nformację o miejscu, w którym strony mogą zapoz n ać się z treścią rozstrzygn ięcia.

Analizując decyzję Wojewody Podkarpackiego organ odwoławczy zważył , co następuj e .
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Kontrolowana decyzja czyni zado ś ć wymogom przedstawionym w art. 111 ust. 1 specustawy drog owej ,
zawiera bowiem wsz ystkie n iezbędne elementy ok re ś l one w tym przep isie. Decyzja zaw iera wymagania
dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi , ok res ienie linii rozgraniczających teren
inwestycj i (mapy w skal i 1:500, przedstawiające proponowany przebieg drog i z zaznaczenie terenu
n iezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istn i ejące uzbrojenie terenu, s tanowiące załączn i k Nr 1 do
decyzj i) .

Decyzja zawiera ta kże zatwierdzen ie pod zi ałów n i e ru chomo ś c i (mapy z projektem podziału w skal i
1:1000, wraz z wykazami zmian gruntowych , s ta nowiące załączni k i Nr 2 do decyzji) .

Ponadto na mocy decyzji Wojewody Podkarpackiego zatwierdzono projekt budowl any , stanowiący

załącznik Nr 3 do przedmiotowej decyzj i. W decyzji określono także nieruchomości , które stają się

z mocy prawa własno ścią Skarbu Państwa , ustalono obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci
uzbrojenia terenu, ja k również zezwolono na wykonanie powyższego obowiązku. Ponadto okre ślono

warunki wynikające z potrzeb ochrony środowis ka , ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz
potrzeb obronnośc i państwa, a także okreś lono wymagania dotyczące och rony uzasadnionych
interesów osób trzecich. Zaskarżona decyzja zawiera również ustalenia dotyczące okre ślen ia :

szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, czasu
użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych , terminów rozbiórki i s t n i ejących obiektów
budow lanych nieprzewid zianych do dalszego użytkowan ia ora z tymczasowych obiektów budowlanych
oraz szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie. Zaskarżona decyzja Wojewody
Podkarpackiego okre śla równ ież termin wydania nieruchomo śc i , o próżn ienia lokali oraz innych
pomieszczeń , o którym mowa wart. 16 ust. 2 specustawy drogo wej. Pozytywnie na l eży ocen ić

okresienie przez Wojewodę Podkarpackiego - b iorąc pod uwag ę d yspozycję art. 16 ust. 2 specustawy
drogowej - termi nu wyd ania nie ruchomo ści na 120 dz ień od dnia uostatecznienia się decyzji
o zezwoleniu na realizację inwes tycj i drogowej (najkrótszy dopuszczalny termin ). Organ zobow iąza ny

był bowi em tak uczynić wobec uzasadnionego wystąpienia przez inwestora o nadanie decyzj i rygoru
natych miastow ej wykonalności .

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym orga n drugiej instancj i stwierdził , iż

wydana decyzja wymaga dokonania korekty merytoryczno - reformacyjnej .

Należy za uważyć , i ż przepisy art. 138 § 1 pkt 2 kpa umożliwiają organowi odwoławczemu korektę

zaskarżonej decyzji przez jej uchylenie i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy.

Zgodnie z tre ści ą decyzji Wojewody Podkarpackiego jej i ntegralną czę śc i ą jest załącznik nr 4
zaw ierający oznaczenie stron postępowania .

Odnosząc się do samej istoty tego załącznika , wskazać n a leży , co następuje .

Zaznaczyć na wstępie należy , iż przepisy specustawy drogowej nie zawie rają def inicji strony
postępowan ia prowadzonego w sprawie zezwo lenia na realizację inwestycj i drogowej . Z przep isów
specustawy drog owej wyn ika jedy nie, iż stroną tego postępowania jes t z pewno ścią inwestor. Zatem
katalog " pozostałyc h stron" postępowan ia w sprawie zezwolen ia na realizację inwestycji drogowej
ustalany być mus i w oparciu o art. 28 kpa . Zgodnie bowiem z art. 11c specustawy drogowej do
postę powania w sprawach d otyczących wydania decyzj i o zezwolen iu na realizację inwestycji drogowej
stosuje się przepisy kpa , z zastrzeżeniem przep isów tej ustawy. Przy czym pod kreśhć należy , że

w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 28 ust . 2 ustawy Prawo budowlane , zgodn ie
z którym stronami są właś cicie le . użytkown icy wieczyści lub zarządcy nieruchemo ś ci znajdujących się

w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Został on bowiem wyłączony na mocy art. 11i ust. 1
specustawy drogowej.

Wyłączenie tego przepisu nie oznacza , że stronami postępowa nia w sprawie zezwol enia na rea lizacj ę

inwes tycji drogowej nie mogą być podmioty wskazane w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane . W ich
przypa dku przysługiwanie im przym iotu strony uzależnione jes t bowiem od s pełnienia przesła nek

wskazanych wart. 28 kpa .
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Do kręg u " pozos tałych stron" zal iczyć z pewnoset ą można , mając na uwadze t reść spec ustawy
drogowej , właścicie li , użytkowników wieczystyc h n ieru chomośc i oraz podmioty, którym p rzysług ują inne
ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w liniach rozgran iczających teren , jak
również nieruchomośc i zaję tych pod przebudowę sieci uzbrojen ia terenu lub dróg innych katego rii.
Podkres li ć przy tym n ależy raz jeszcze, iż wskazany powyżej katalog podmiotów nie wyczerpuje
zakresu pojęcia " pozostałe strony", gdyż przymiot strony w postępowaniu w sprawie zezwolenia na
rea lizację inwestycji drogowej ustalany jest w oparciu o treść art. 28 kpa.

Zgodnie zaś z art. 28 kpa, stroną postę powan ia administracyjnego jest każdy , czyjego interesu
prawnego lub o bowiązk u dotyczy postępowanie albo, kto żąd a czynnośc i organu ze względu na swój
interes prawny lub obowiązek .

Wskazać należy , iż interes prawny strony postępowan ia admin istracyjnego w rozumieniu art. 28 kpa
powinien wynikać z konkretnej i zindywidualizowanej normy prawa materia lnego wpływającej na
sytuację prawną wnoszącego dany wniosek, żąd an ie , czy środek zaskarżen ia .

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowoadm i n i stracyj nym " pojęc ie interesu prawnego ma
charakter materialnoprawny, to znaczy, że musi wynikać z przepisów prawa materialnego, czyli normy
prawnej sta nowiącej podstawę ustalenia uprawnienia lub obowiązku . Nie wystarczy wykazan ie
jakiegokolwiek interesu, ale musi mieć on charakter prawny , a więc musi i stn ieć norma prawna
przewidująca w okreś lonym stanie faktycznym i w odniesieniu do określonego podmiotu moż l iwości

wydania okreś lon ej decyzji lub podjęcia czynnośc i" (wyrok Naczelnego Sądu Admin istracy jnego
w Warszawie z dnia 13 marca 2001 r., sygn. akt I SA 23 12/99) . Ponadto , samo uczestni czenie jakiej ś

osoby (fizycznej lub prawnej ) w postępowan i u administracyjnym samo przez się nie czyni z niej strony
(wyrok Wojewódzki ego Sądu Administracyjnego w Wa rszawie , sygn. akt VI SAlW a 42/2004) .

Mając na uwadze powyzsze rozważan ia , nie można za łączn i ka nr 4 do decyzji Wojewody
Podkarpackiego uznać za prawidłowy . Załączn i k ten wskaz uje bowiem zamknięty katalog podmiotów,
które zostały uznane za strony postępowan ia pierwszoinstancyjnego, podczas gdy przedmiotowy
załącznik mógłby stanow ić co najwyżej lis tę podmiotów będących właścicielami lub użytkown ikam i

wieczystymi n ie ruchomośc i objętych zakresem przedmiotowej inwestycj i oraz podmiotów, którym
przysługują inne prawa rzeczowe względem tych nieruchomości.

W ocenie Ministra organ orzekający w sprawie zezwolenia na rea l i zację inwestycji drogowej nie ma
możliwości stworzenia listy, która enumeratywnie wskazywałaby podmioty będące stronami tego
postępowania , gdyż taka lista zawsze mogłaby zostać powiększona o podmioty mające interes prawny
w postę powa niu dotyczącym wydania decyzj i o zezwoleniu na rea li zację inwestycj i drogowej na
podstawie art. 28 kpa . Zaznaczyć zatem należy , iż organ pierwszej instancji nie miał uprawnień do
stworzenia rzeczonej listy i ustanowienia jej załączni kiem do decyzji.

W związku z powyższym , działając na podstawie przepi su art. 138 § 1 pkt 2 kpa, w punkcie I niniejszej
decyzji Minister uchy l ił zapis określający katalog załączników do decyzji Wojewody Podkarpackiego
oraz sam załączn i k nr 4 i orzekł w tym zakresie poprzez ustalenie, w miejsce uchylenia nowego zapisu ,
nie uwzg lęd n i ająceg o załącznika nr 4.

Organ odwoławczy dokonując powyższych rozstrzygn ięć uznał , że nie naruszają one zasady
dwu instancyjności postę powan ia , o której mowa wart. 15 kpa, ponieważ zasadn iczym rozstrzyg n ięciem

decyzji Wojewody Podkarpackiego było usta lenie przeb iegu linii rozgran iczających teren, zatwierdzenie
podziału n i eruchomości i projektu budowlanego, a te pozostają zgodne z wnios kiem inwestora oraz
z decyzją organu pierwszej instancj i.

Badając zgodność z prawem pozostałej częśc i za ska rżonej decyzji, organ odwoławczy stwie rdził , że

czyni ona zadość innym wymogom spec ustawy drog owej oraz że brak było podstaw do
zakwestionowania decyzji poza częścią uchylo ną i usta loną w punkcie I sentencji niniejszej decyzji.

Odnosząc się zaś do zarzutów podniesionych przez ska rżących , opisanych na stronach 2 - 4 niniejszej
decyzj i, wskazać należy , iż są one bezzasadne .
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Ustosunkowując się w pierwszej kolej ności do podn iesionych przez skarżących zarzutów
lokalizacyjnych na wstępie należy wyjaśnić , ze zarówno wojewoda orzekający w sprawie jako organ
pierwszej instancji, jak i Minister działający jako organ odwoławczy , pełn ią w procesie inwestycyjnym
fu nkcję organów, które będąc właściwe do wydania decyzji w przedmiocie zezwolenia na real izację

inwestycj i drogowej, nie są jed nocześnie uprawnione do wyznaczania i korygowania tra sy inwestycji
drog owej, an i do zmiany proponowanych we wniosku rozwiąza ri .

Ponadto, zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 1 spec ustawy drogowej, to inwestor we wniosku o wydan ie
decyzj i o zezwoleniu na realizację inwest ycj i drogowe j decyduje o przeb iegu drogi oraz wie l kości terenu
n iezbędnego dla obiektów budowlan ych, załączając mapy przedstaw i ające proponowany przeb ieg drogi
oraz mapy zawierające projekty podziałów n ie ruchomośc i. Zarówno woj ewoda jak i orga n odwoławczy

mogą działać tylko w granicach tego wnio sku, nie mając możliwości ingerow ania w l o ka l izację

inwestycji, a więc i w przebieg linii podziału n ieruchomości zaproponowany przez wnioskodawcę .

Ocen ie dokonanej przez organy pierwszej i drugiej instancji może jedynie podlegać zgodność z prawem
planowan ego przedsięwzięcia , w szczególności spełnien ie warunków zawart ych w przepisach
specustawy drogowej, bowiem stosownie do prze pisu art. 11e specustawy drogowej nie można

uzależniać zezwolenia na real izację inwestycji drogowej od spełn ien ia ś w iad czeń lub waru nków
nieprzewidzianych obowiązującymi przepisam i (wyrok Naczelnego Sąd u Administracyjnego z dnia
17 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 432/13).

Inwestor jest zatem kreatorem miejsca, sposobu i kształtu realizacji inwestycji , natom iast organ
orzekający wyznacza dopuszczalne prawem gran ice tej kreacj i, poprzez dokonywanie ocen y prawnej ,
koriczącej się aktem władztwa publicznego, za k reś lająceg o te gran ice. Zad aniem organu jest bowiem
sprawdzenie, czy wyznaczone przez wn i oskodawcę linie rozgraniczające pas drogowy oraz
zaproponowane rozwiązania techniczne od powiad ają woli ustawodawcy wy rażonej w innych regulacjach
prawnych, mających znaczenie dla wydania decyzji o zezwoleniu na rea l izację inwes tycj i drogowej.

Stosownie do orzecznictwa sądowo-adminis tracyjnego w przedm iotowej materii (vide : wyroki
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt II OSK 2621112 z dnia
28 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 93/14 , z dnia 26 lipca 2013 r., sygn . akt II OSK 762 /13 , z dnia
17 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 432 /13 , z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt II OSK 1968/10,
z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn . akt II OSK 2416/10 , oraz wyroki Wojewódzkiego Sąd u

Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2014 r., sygn . akt VII SAlW a 275 3113, z dnia
8 czerwca 2011 r., sygn. akt II SAlWa 561111, z dnia 14 maja 2010 L , sygn . akt IV SAlW a 1722 /09),
organ właściwy do wydania decyzji o zezwoleniu na rea lizację inwestycj i drogowej nie jest upoważn iony

do korygowania rozwi ąza ń przyjętych we wniosku o wydanie ww. decyzj i. To inwestor samodzie lnie
dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązari lokalizacyjnych i n astę pn ie techniczno
wykonawczych inwestycji , mając na uwadze spowod owanie jak najmniejszych uciążl iwośc i dla
właścicieli nieruchomośc i.

Na leży przy tym wyjaś nić , iż zgodnie z t reśc ią art. 11i ust. 1 specustawy drogo wej w sprawach
dotyczących zezwolenia na rea lizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w specustawie drogowej
stosuje się odpowiedni o przepisy ustawy Prawo budowlane. Jak wynika natomiast z treści art. 35 ust.
4 ustawy Prawo budowlane, w razie spełnienia wymagari okreś lonych w art. 35 ust. 1 oraz
art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwole niu na budowę . Wynika
z powyższego , że decyzja o pozwoleniu na budowę nie ma charakteru uznaniowego i w razie spełn ien ia

przez inwestora wymagari określonych w przep isach prawa budowlanego organ architektoniczno
budowlany jest zobligowany zezwol ić na rea lizacj ę inwestycj i drogowej (stosownie do wyroku
Wojewódzkiego Sąd u Admin istracyjnego w Wa rszawie z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. akt VII SAlWa
1955/10) .

W związku z powyższym , organ odwoławczy pismem z dnia 13 sierpnia 2014 r., znak : OOIl-I-pd-772-95
1255/14 , przekazał kop ię odwoła ri skarżących inwestorowi, wzywając go m.in. do wypowiedzenia się ,

czy istnieje możliwość zmian y rozwiązari techn icznych lub zmiany lokalizacji przedm iotowej inwestycji
drogowej zgodn ie z żądaniam i skarżących .
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W piśm ie z dnia 28 sierpnia 2014 r., znak: GDDKiA O/RZ.Z2-1-409-96/13, inwestor podtrzymał swoje
stanowisko co do zasadności rozw iąza ń projektowych zaproponowanych we wniosku z dnia 31 styczn ia
2014 r., a następn ie przyjętych w zaskarżonej decyzji Wojewody Podkarpackiego.

Organ drugiej instancji, działając na pods tawie art. 9 i art. 10 kpa , pismem z dnia 5 wrześn ia 2014 r.,
znak : DOII-I- pd-772-95-1390/14, przekazał kopię ww. pisma inwestora stronom skarżącym ,

zawiadam iając o możliwości wypowiedzen ia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie .

Do przedmiotowego pisma inwestora ustosu n kował się Pan Andrzej Pacia pismem z dnia 12 wrześn ia

2014 r., zauważając , iż pismo inwe stora nie odnosi się do podniesionych w jego odwoła niu zarzutów
dotyczących realizacji przedm iotowej inwestycji.

Ponad to skarżący nie zgodził się ze stanowiskiem , iż w niniejszej sprawnie nie jest możliwe

zastosowanie wyjątku przewidzianego w § 43 ust. 1 rozporządzenia . Skarżący wskazał , i ż inwestor nie
wyjaśnił dlaczego możliwym było zaprojektowan ie i wykonanie chodn ika w bezpośredn iej stycznośc i

z drogą krajową nr 4 po przeciwnej stronie planowanej inwestycj i, natomiast w niniejszej sprawie brak
jest woli po stronie organów admin istracj i publicznej, aby przyjąć rozwiązan ie zaproponowane przez
skarżącego .

Ponadto skarżący wskazuje , iż przeb ieg chodnika jest projektowany przez bramę ekra nu akustycznego.
W jego ocen ie sytuacja taka spowoduje konieczność pozostawania tej bramy stale otwartej . Tym
samym brama ta nie będzie spełn ian ia swojej funkcji, tj . ochrony przed hałasem .

Skarżący poinformował również , i ż nie był informowany o żadnych obradach dotyczących projektu , jak
równ ież nie był świadkiem jakichko lwiek wizji w terenie.

Organ odwoławczy pismem z dnia 23 wrześn ia 2014 r., znak : DOII-lpd-772-95-1498/14 , przekazał kopię

pisma skarżąceg o z dnia 12 wrześn ia 2014 r. inwestorowi, wzywając go m.in. do wypowiedzen ia się ,

czy istnieje możliwość zmiany lokalizacji przedmiotowej inwestycji drogowej zgodnie z żąda n iam i

skarżącego .

W piśmie z dnia 1 pażdziern i ka 2014 r., znak : GDDK iA O/RZ .Z2-1-409-96.1I14, inwe stor podtrzymał

swoje stanow isko co do zasadności rozwiązań projektowych zaproponowanych we wniosku z dnia
31 styczn ia 2014 r., a następn ie przyjętych w zaskarżonej decyzji Wojew ody Podkarpackiego.

Organ drugiej instancji, dz iałając na pods tawie art. 9 i art. 10 kpa , pismem z dnia 28 pażdziernika

2014 r., znak: DOII-I-gm/pd-772-95- 1644/14, przekazał kopię ww. pisma inwe stora skarżącemu ,

zawiadamiając o moż liwośc i wypowiedzenia się co do zebranych dowod ów i mate riałów w spraw ie.

Skarżący z ww. prawa nie skorzystał .

Po przeana lizowaniu zarzutów podnie sionych przez Pana Andrzeja Pacia , Pana Grzego rza Barana oraz
Pana Mariana Skupień w odwołaniach oraz w pismach , które wpłynęły w toku przedm iotowego
postępowan ia , jak również stanowiska inwestora zaprezentowanego w piśmie z dnia 28 sierpn ia 2014
r., znak : GDDKiA O/RZ.z2-1 -409-96/13, oraz w piśmie z dnia 1 października 2014 r., znak: GDDKiA
O/RZ .Z2-1-409-96.1 /14, Minister zgodził się z argumentami inwestora i uznał, iź przemawiają one za
prawidłowością i racjonalnością zaprojektowanych rozwiązań , przyjętych w zaskarżonej decyzji.

Ustosunkowując się do zarzutu Mariana Skupień , zgodnie z którym brak było podstaw do orzekan ia
w niniejszej sprawie na podstawie przepisów specustawy drogowej, Minister wyjaśn ia , co następuje .

Zgod nie z art. 1 ust. 1 specustawy drogowej przedm iotowa ustawa ok reśla zasady i warunki
przygo towania inwestycji w zakres ie dróg publiczn ych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach
publicznych, a także organy właściwe w tych sprawach . Tym samym przepis ten obejm uje swym
zakresem zarówno przygotowanie budowy samej drogi , jak również real i zację infrastruktury drogowe j ,
tak związanej, jak i n iezwiązanej z potrzebam i zarządzan ia drogam i lub pot rzebami ruchu drogowego
(tak : wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 2168/11).
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Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o drog ach publicznych, pas drogowy to wydzie lony liniam i gran icznym i
grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią , w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty
budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezp ieczen iem i obsługą ruchu ,
a także urządzen ia związane z potrzebami zarządzania drogą. W judy katurze wskazuje się na
konieczność szerok iego rozumienia pojęcia drogi . Zgodnie już z samą definicją , zawartą wart. 4 pkt 2
ustawy o drogach publicznych , droga ma być budowlą przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego .
Z użytego zwro tu " p rzeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego" można wyprowadzić wniosek, że
drogą w rozumieniu wskazanej ustawy będzie budowla przeznaczona do poruszania się uczestników
ruchu drogowego - pieszych , kierujących , pasażerów pojazdów (por . wyrok Naczelnego Sądu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2013 L , sygn. akt II FSK 1220/11) . W tym miejscu
wskazać należy również na definicję drogi wskazaną wart. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., z póżn . zm.), zgodn ie z którym przez drogę należy rozumieć

wydzie lony pas terenu składający się z jezdn i, pobocza, chodn ika, drogi dla pieszyc h lub drog i dla
rowerów , łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa ,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych , jazd y wierzchem lub pędzen ia zwierząt.

W związku z powyższym stwierdzić należy , i ż w niniejszej sprawie projektowany ciąg pieszo - jezdny,
jak również projektowany chodnik , na budowę których zezwo lono decyzją Wojewody Podkarpackiego,
stanowią element drog i krajowej nr 4 i będą stanowiły jej integralną część Tym samym Wojewoda
Podkarpacki prawidłowo orzekł w niniejszej sprawie na podstawie przepisów specustawy drogowej.

Bezzasadnym jest również zarzut skarżącego zawarty odwołaniu , dotyczący zaniechania zbadania
przez organ pierwszej instancji , czy zaistniały przesłanki do nadania decyzji Wojewody Podkarpackiego
rygoru natychmiastowej wykona l ności .

Organ pierwszej instancji dokonał bowiem rzetelnej i wszechstronnej analizy wniosku inwestora
o nadanie decyzj i rygoru natychmiastowej wykonalności. Uzasadnienie powyższego znajduje się na
stronie 1g decyzji Wojewody Podkarpackiego. Nadając przedmiotowej decyzj i rygor natychmiastowej
wykonalności Wojewoda Podkarpacki podzielił argumenty przedstawione przez inwestora we wniosku
z dnia 31 stycznia 2014 L , z których wynikało , że za niezwłoczną rea lizacją przedmiotowej inwestycji
przemawiają tak ie kwestie jak bardzo duże natęzen ie ruchu drogowego na drodze , w ciągu której
realizowana ma być inwestycja, niebezpieczny prze krój drog i o czterech pasach ruchu , utrudnienia
w ruchu spowodowane włączaniem s ię pojazdów z drogi bocznej oraz zjazdem pojazdów z drogi
głównej, wnioski społeczności i władz samorządowych o rozwiązanie problemu bezpieczne j
komunikacji . Dodatkowo wskazano na okoliczność , iż planowana budowa drogi serwisowej stanowi
kontynuację budowanej na dzieri wydania decyzji Wojewody Podkarpackiego drogi serwisowej
w ramach drogi ekspresowej S19. Ponadto przedmiotowa inwestycja figuruje na liście Programu
Budowy Chodników i Ciągów Pieszo - Rowerowych na pozycji 104 spośród 787 zadari w skali kraju .
Ustosunkowując się do wniosku Grzegorza Barana, zawa rtego w jego odwołani u z dnia 23 lipca 2014 r.
dotyczącego budowy ogrodzenia trwałego wraz z bramą wjazdową między nowoprojektowanymi
działkami nr 1813/15 i 1813/7 a 1813/6 i 1813/8, Minister wyjaśnia, co następuje .

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, iż stosownie do art. 11e specustawy drogowej nie można

uzależnić zezwolen ia na rea l izację inwestycj i drogowej od spełnienia św iadcze ń lub warunków
nieprzewidzianych obowiązującym i przepisami. Zaden z obowiązujących przepisów prawa nie nakłada

na inwestora dokonującego podziału n ieruchomośc i budowy jakichkolwiek ogrodzeri między

nowoprojektowanymi działkam i.

Odnosząc się do powołanego przez skarżącego art. 120 ustawy o gospodarce nieruchomościami

wyjaśn ić nalezy , iż zgodn ie z wyżej powołanym artykułem jeżel i zachodzi potrzeba zapobieżenia

niebezpieczeristwu, wystąpieniu szkody lub niedogodnościom , jakie mogą powstać dla właścicieli albo
użytkowników wieczystych nieruchomośc i sąsiednich wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas
zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości , w decyzji o wywłaszczeniu ustanawia się niezbędne

służebności oraz ustala obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeri zapobiegających tym
zdarzeniom lub okolicznościom . Obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeri ciąży na
występującym z wnioskiem o wywłaszczenie .
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W literaturze przedmiotu przyjmuje się , że organ wydający decyzję o wywłaszczeniu ma obowiązek ocenić,

czy w wyniku orzeczenia o wywłaszczeniu i następnie przystąpienia do realizacji inwestycji celu publicznego
może powstać n iebezp ieczeństwo , wystąpić szkoda lub niedogodność dla właścicieli i użytkowników

wieczystych n i eruchomości sąsiedn ich wobec n ieruchomości wywłaszczonej . Co do zasady, obowiązek

oceny prawdopodobieństwa zaistnienia w przyszłości zdarzeń określonych wart. 120 ustawy o gospodarce
nieruchomościami spoczywa na organ ie orzekającym o wywłaszczeniu , nie można jednak wykluczyć

przejawien ia w tym względz ie inicjatywy przez właścicieli i użytkowników wieczystych n ieruchomości

sąsiedn ich w domaganiu się od organu orzekającego zastosowania ww. przepisu ze względu na
przedstawione przez nich oko licznośc i faktyczne (por. Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam
Tułodziecki . Marian Wolanin , Ustawa o gospodarce nie ru ch omośc ia mi. Komentarz, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2011).

Skarżący domaga się budowy ogrodzenia trwałego wraz z bramą wjazdową między działkami

wywłaszczanym i , tj . 1813/5 i 1813/7, a działkam i 1813/6 i 1813/8, których jest właścic ie lem .

Odnosząc się do kwestii likwidacji ogrodzenia trwałego stanowiącego własność skarżącego to wskazać

należy, iż zostanie mu wypłacone odszkodowanie za przejmowaną część nieruchomości , które obejmować

będzie również koszt odbudowy przedmiotowego ogrodzenia. Jeże l i chodzi natomiast o ekran akustyczny ,
który dotychczas odgradzał nieruchomości skarżącego od drogi to zauważyć należy , że w piśmie z dnia 28
maja 2014 r., znak: GDDKiA O/RZ.Z2-1-4071-1.5 .13, inwestor wyjaśnił , iż rozwiązania zawarte w projekcie
budowlanym nie przewidują likwidacji bramy akustycznej, a w ramach inwestycji nie zostaną

przeprowadzone żadne prace przy ww. bramie.

Ponadto, jak słuszn ie zauważył inwestor w piśm ie z dnia 28 sierpnia 2014 r., znak : GDDKiA O/RZ.Z2-1
409-96 /1 3, rolą ekranu akustycznego nie jest odgrodzenie posesji od drogi. Służą one do ochrony przed
hałasem pochodzącym z drogi, a tym samym nie mogą być one traktowane jako urządzen ia

zabezpieczające teren nieruchomości , przy której zostały zlokalizowane.

Mając na uwadze powyższe , wskazać należy , iż skarżący za tą część ogrodzenia, która zostanie
zlikwidowana w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji otrzyma odszkodowanie. Natomiast
w pozostałym zakresie musi dokonać ogrodzenia nieruchomości stanowiących jego własność na własny

koszt.

Zauważyć należy , i ż za przejmowane z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa działki należy się

stosownie do treśc i art. 12 ust. 4a spec ustawy drogowej, odszkodowanie. Obejmuje ono równ ież to co
na przejmowanym grunc ie się znajdowało . Tym samym w przypadku , 9dy inwestor w ramach prac
prowadzonych na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego dokonana rozbiórki ogrodzenia
trwałego , o którym wspomina skarżący w swoim odwołaniu , odszkodowanie będzie obejmowała również

straty jakie skarżący poniesie w związku z taką rozb iórką.

Bezzasadny jest również zarzut Andrzeja Pacia dotyczący naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo
budowlane w zw. z art. 11i ust. 1 specustawy drogowej poprzez jego niezastosowanie, czeg o
przejawem było zatwi erdzen ie projektu budowy chodnika biegnącego wzdłuż drogi krajowej nr 4, na
wysokości dz iałk i nr 1808 za ekranami akustycznymi , w sytuacji , gdy warunk i techn iczne dają

możliwość wyko nania inwestycji przed ekranami dźwię koch łonnym i.

W tym miejscu powtórzyć należy , iż zarówno wojewoda orzekający w sprawie jako organ pierwszej
instancj i, jak i Minister działający jako organ odwoławczy , pełnią w procesie inwestycyjnym funkcję

organów badających zgod ność z prawem wniosku inwestora, które nie są uprawn ione do wyzna czania
i korygo wania trasy inwestycji drogowej, ani do zmiany proponowanych we wnios ku rozwiąza ń . Wobec
odmowy przez inwe stora dokonania zmian w projekcie budowlanym dla przedm iotowej inwestycj i,
Minister nie jest wład ny kwestionować sposobu przeprowadzenia chodnika wzdłuż drog i krajowej nr 4,
na wysokości działki nr 1808, j eś li zastosowane rozwiąza nie lokalizacyjne jes t zgodne z przepisami.

Wyjaśnić należy , i ż zgodnie z § 43 ust. 1 rozporządzenia , od ległość chodnika od krawędzi jezdni ulicy
klasy GP nie powinna być mniejsza n iż 5 m. W przedm iotowej spraw ie na wysokośc i działk i skarżącego

w od ległośc i 5 m od jezdni drogi krajowej nr 4 usytuowa ne zostały ekrany akustyczne . Tym samym, dla
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zachowania warunków przewidzianych w ww. przep isie rozporządzenia kon iecznym było usytuowan ie
chodnika za ekranem akustycznym .

Wyjaśnić należy jednocześnie , iż w niniejszej sprawie zastosowania nie mógł znaleźć § 43 ust. 3
rozporządzenia . Zgodnie z tym przepisem w wyjątkowych wypadkach , uzasadnionych warunkami
miejscowymi oraz przy przebudowie albo remoncie ulic dopuszcza się usytuowanie chodnika
bezpośrednio przy jezdni , przy czym w wypadku ulicy klasy GP pod warunkiem zastosowania
ogrodzenia oddzielającego chodnik od jezdni lub innych urządzeń zapewn iających bezpieczeństwo

ruchu .

W ocenie Ministra , wyjątkowy wypadek, o który mowa w § 43 ust. 3 rozporządzenia zachodzi na
przykład w sytuacji , gdy chodn ik jest realizowany w centrum miasta , przy dobrach kultury lub w terenie
na którym zabudowa przylega do drogi .

Tymczasem zgodnie ze stanowiskiem inwestora przedstawionym w piśmie z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
znak: GDDKiA O/RZ .Z2-1-409-96/13 , oraz w piśmie z dnia 1 października 2014 r , znak : GDDKiA
O/RZ.Z2-1-409-96/14 , w niniejszej sprawie nie zaszły przesłanki do zastosowan ia ww. przepisu, Teren ,
na którym przewidziany jest projektowany chodnik , jak również zabudowa, pozwala na jego wykonanie
w odległości 5 m od jezdni . Wyjaśnić należy również , iż przedmiotowy chodnik zlokalizowany jest poza
przydrożnym rowem i poza ekranami akustycznymi i na całej długości jest odsunięty od pasa ruchu na
minimum 5 m. Chodnik ten będzie dowiązany do istniejącego już chodnika , który równ ież zlokalizowan y
jest za ekranem akustycznym . Ponadto , jak zauważa inwestor, lokalizacja chodnika za ekranem
akustycznym znacznie poprawia warunki bezpieczeństwa pieszych , niż gdyby chodnik zaprojektowany
był przy jezdni. Co zaś się tyczy istniejącego chodnika zlokalizowanego przy jezdni drogi krajowej nr 4
po prawej stronie, który skarżący przywołuje w swoim odwołan iu , wskazać należy , iż nie jest on objęty

decyzją Wojewody Podkarpackiego , a zatem Minister nie ma możliwości wypowiadania się w kwestii
jego lokalizacji. Powyższe bowiem nie należy do jego uprawnień przyznanych w ramach
przedmiotowego postępowania. Wynika to z faktu , że każdy wniosek stanowi odrębną sprawę

administracyjną, która rozpatrywana jest indywidualnie , w istn iejącym dla niej stanie faktycznym
i prawnym. W związku z powyższym , organ drugiej instancj i nie może rozpatrywać niniejszego
odwołania b iorąc pod uwagę rozstrzygnięć lokalizacyjnych , dotyczących zupełnie innej inwestycji. Nie
jest zadaniem organu ocena innej sprawy, nie będącej przedmiotem prowadzonego postępowania (vide :
wyrok Wojewódzkiego Sądu Admin istracyjnego w Olsztyn ie z dnia 30 grudn ia 2009 L , sygn. akt II SAlOl
960 /09) .

Niezależnie od powyższego należy zauważyć , że jak wynika z wyjaśnień udzie lonych przez inwestora
w piśmie z dnia 1 paźdz iernika 2014 r., chodnik zlokalizowanych po prawej stronie jezdni o szerokośc i 2
metrów został wybudowany przed rokiem 1999, czyl i przed wejśc iem w życie rozporządzenia . Tym
samym nietrafne jest powoływanie na niego przez skarżącego jako przykładu świadczącego

o możliwośc i niezachowania wymogów zawartych w § 43 ust. 1 rozporządzenia w niniejszej sprawie,
bowiem chodnik ten był budowany w innych realiach prawnych.

Odnosząc się do zarzutu skarżącego dotyczącego naruszenia art. 9 kpa w zw. z art. 107 § 3 kpa ,
poprzez brak jednoznacznego rozstrzygn ięcia w projekcie sposobu połączenia zatoki autobusowej
z projektowanym chodnikiem za ekranami akustycznymi i pozostawienie tej kwesti i do rozstrzygn ięc ia

na kolejnym etapie realizacj i inwestycji oraz faktu , iż poprowadzenie ciągu pieszo - jezdnego na
wysokości dz iałki skarżącego będzie kolid owało z ekranem akust ycznym, Minister wyjaśnia , co
następuje .

Zgodnie z wyjaśnieniam i zawart ym w pismach inwe stora z dnia 28 sierpnia 2014 r., znak : GDDKiA
O/RZZ2-1-409-96/13, i z dnia 1 pażdz iernika 2014 r., znak: GDDKiA O/RZ .Z2-1-409-96/14 , połączenie
chodnika z i s t n i ej ącą zatoką autobusową zostanie wykonane poza bramą stanowiącą ekran akustyczny
na wysokości działki skarżącego. Tym samym otwieranie i zamykan ie bramy przez skarżącego nie
będzie w żaden sposób kolidowało z chodnikiem i ruchem pieszych po tym chodniku.
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W konsekwencji nieuzasadnione są obawy skarżącego , iż istniejąca brama akustyczna straci charakter
bariery chron iącej przed hałasem . Połączenie nowoprojektowanego chodn ika z i s t n i ejącym chodnikiem
odbędzie s ię bowiem poza ww. bramą i nie będzie wpływało na jej uzytkowanie.

Co do zawartego w uzasadnieniu decyzj i Wojewody Podkarpackiego stwierdzenia , i ż " u szczegółowien ie

rozwiązan ia dotyczącego połączen ia chodnika pomiędzy zatoką autobusową a projektowanym
chodnikiem za rowem nastąp i na etapie realizacji inwestycji" uznać należy , iż ww. zapis nie może

stanow ić podstaw y do podejmowania prac budowlanych , które nie będą miały umocowania
w omawianej decyzj i ZRID, tj . takich, których realizacja nie będzie przewidziana w zatwierdzonym tą

decyzją projekcie budowlanym. Inwestor w oparciu o przedm iotową decyzję będzie mógł wykonywać

tylko takie działania i w takim zakresie, jakie wyn i kają z jej treśc i. Przywołany zapis w żadnym stopniu
nie może sta nowić dla inwestora " furtki" do wykonywania prac, na które nie posiada on stosownego
zezwolenia czy pozwolenia. Podkreślen ia wymaga , iż budowa obiektu z istotnymi odstępstwam i od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę bez uzyskania decyzji, o
której mowa wart. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi samowolę budowlaną w części dotyczącej

tych odstępstw.

Samo zawarcie ww. zapisu nie jes t jednakże na tyle istotne, aby stanow iło podstawę do wzruszenia
decyzji Wojewody Podkarpackiego, zwłaszcza że - jak to j uż zostało wyżej podkreślone - przedmiotowy
zapis nie może stanowić dla inwestora podstawy do wykonywa nia robót niezgodnych z zatwierdzonym
ww. decyzją Woje wody Podkarpackiego projek tem budowla nym.

Ustosun kowując się do zarzutu naruszenia art. 7 i art. 77 § 1 kpa, Minister wyjaś nia, co następuje .

Wskazać należy , iż naczel ną zasadą postępowania administracyjnego jest zasada prawdy obiektyw nej
wyrażona wart. 7 kpa . Z zasady powyższej wynika, że organy administracji publ icznej prowadzące

postępowanie mają obowiązek zebran ia i rozpatrzenia materiału dowodowego w taki sposób , aby usta li ć

stan faktyczny sprawy zgodny z rzeczywistością , a zwłaszcza mają obowiązek dokonać wszechstronnej
oceny okoliczności konkretnej sprawy na podstawie analizy całego materia ł u dowodowego i swoje
stanowisko wyrazić w uzasadnieniu podjętej decyzji (vide: wyrok Naczelnego Sądu Admin istracyjnego
z dnia 17 pażdziernika 2001 r., sygn. akt I SA 1110/01). Z kolei przepis art . 77 § 1 kpa nakłada na
organy admin istracji publicznej obowiązek zgromadzenia całego materiału dowodowego koniecznego do
prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Z powołanej normy prawnej wynika między innymi, że organ
administrac ji jest zobowiązany z urzędu przeprowadzić dowody służące ustaleniu stanu faktycznego
sprawy.

Na stronach 4 - 7 niniejszej decyzji organ odwoławczy poddał kontroli przeprowadzone przez
Wojewodę Podkarpa ckiego postępowan ie o wydan ie decyzji o zezwolen iu na rea lizację inwestycji
drogowej i stwierdz ił , że organ pierwszej instancj i prowadząc omawiane postępowan ie należycie

wypełnił dyspozycję art. 77 § 1 kpa. Organ o rzekający wz iął pod uwagę nie tylko stano wisko inwestora,
w którym ustosunkował się on do zg łaszanych przez skarżących zarzutów, ale również wniesione
zastrzeżenia i uwagi skarżących .

Jak szeroko podkreśla się w orzecznictwie sądowo-admin istracyjnym , podjęcie przez organ
rozstrzygn ięcia odmiennego od oczekiwanego przez stronę skarżącą w sytuacji , gdy organ prawidłowo

zebrał materiał dowodowy, a ocena tego materiału jest logiczna, nie przekroczył zasady swobodnej
oceny dowodów, oraz wskazał prawidłową podstawę prawną , nie oznacza niezgodności zaskarżonej

decyzji z prawem. Oko liczność, że strona nie została przekonana co do przyjętego w sprawie
rozstrzygn ięcia , nie oznacza naruszenia zasady przekonywania. Strona ma bowiem prawo do własn ego

subiektywnego przekona nia o zasadnośc i jej zarzutów, zaś przekonanie to nie musi mieć

odzwie rciedlenia w obowiązujących przepisach prawnyc h i ich wykładni (por. wyrok Wojewódzkiego
Sądu Adminis tracyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Łd 1329108 ).

Zauważyć przy tym należy , że zezwolen ie na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych,
zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych, w wielu wypadkach musi uwzględniać sprzeczne interesy,
z jednej strony inwestora, a z drugiej strony osób , których prawa lub interesy mogą być zagrożone lub
naruszone w związk u z realizacją takiej inwestycji. Granice tych praw i interesów określają przepisy
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specustawy drogowej, ustawy Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych wydanych na podstawie
i w wykonan iu przepisów tego prawa lub przepisów wydanych dla ochrony środowiska . Poza tymi
granicami, a zatem poza ochroną prawną wynikającą z norm prawa pozytywnego, pozostają natomiast
protesty obywateli wyrażające ich osobiste zapatrywania , oczek iwania , postu laty i życzenia co do
określonej polityki planowania przestrzennego, wzajemnych relacji między planowanymi lub
realizowanymi inwestycjami. N ieuwzględnienie ich nie może jednak stanowić podstawy kwestionowania
legalności zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg użytku publicznego. Ponadto podkreślenia

wymaga, iż w przypadku poniesienia przez podmioty zamieszkujące w obszarze sąsiadującym z inwestycją

szkód związanych z realizacją przedsięwzięcia , przysługuje im roszczenie o naprawienie zaistniałych szkód,
dochodzone w trybie cywilnoprawnym. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w żadnym

wypadku nie wyłącza skorzystania przez osoby poszkodowane z takiego prawa. Natomiast odszkodowanie
za nieruchomości wywłaszczone pod i nwestycję drogową bądż te przeznaczone pod czasowe korzystanie w
związku z realizacją inwestycji, następuje w trybie administracyjnym. Wysokość takiego odszkodowania
ustalana jest w decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę jako organ pierwszej instancji.

Odpowiadając na zarzut braku zawiadomienia o konsultacjach , które odbywały się w związku

z real i zacją przedmiotowej inwestycj i wskazać należy , iż jest on chybiony. Zauważyć trzeba , że

specustawa drogowa nie zobowiązuje inwestora do poprzedzenia wystąpienia z wnioskiem o wydan ie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycj i drogowej przeprowadzeniem konsultacji społecznych , które
miałyby na celu ustalenie przebiegu projektowanej inwestycji z wła śc i c i e l am i bądż użytkownikami

wieczystymi nieruchomości. Uzależnienie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwes tycji
drogowej od uprzedniego przeprowadzenia konsultacji społecznych byłoby wprowadzeniem
pozaustawowej przesłanki, co byłoby sprzeczne z obowiązującym i w tym zakresie przepisami prawa .
Oznacza to, że strona nie może skuteczn ie domagać się od organu administracji publicznej
przeprowadzenia takich konsultacji jak i zarzucać wadliwości decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej z powodu braku ich przeprowadzenia (vide : wyrok Naczelnego Sądu

Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 432/13) .

Podsumowując , orga n odwoławczy uznał , że przebieg planowanej inwestycji został ustalony
prawidłowo. Organ uznał racje przemawiające za ustaloną lokalizacją , które przedstawił inwestor
w załączonej do wniosku dokumentacji. Wynika z niej, że projektowana inwestycja drogowa
zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, gminie Ś w i l cza

i obejmuje rozbudowę OK nr 4 polegającą na budowie chodników oraz ciągu pieszo - jezdnego na
odcinku Machowa - Łańcut.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić , że zarówno wniosek inwestora , postępowanie

przeprowadzone przez organ pierwszej instancji, jak i decyzja Wojewody Podkarpackiego, poza częścią

uchyloną niniejszą decyzją , nie naruszają prawa , a zarzuty zawarte w odwołaniach nie zasługują na
uwzględn ienie.

W związku z powyższym , orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja jest ostateczna w toku instancji.

Na decyzję przysługuje , na podstawie art. 53 § 1 oraz 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo
o postępowaniu przed sądam i administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z póżn . zm .), skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnoszona za pośrednictwem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w termin ie 30 dni od dnia jej doręczenia .
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Otrzymują:

1. Wojewoda Podkarpacki
2. Pan Tadeusz Kempińsk i

Zastępca Dyrektora Oddziału

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie
pełnomocn i k Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
(3 egz . dec ., w tym 2 egzemplarze w celu ujawnienia zmian w księgach wieczystych oraz
w rejes trze ewidencji gruntów oraz 1 komplet załączników)

3. Adw. Adam Pawlu ś

pełnomocn ik Pana Andrzeja Pacia
4. Pan Marian Skupień

5. Pan Grzegorz Baran
6. Ala.

Do wiadomości :

1. Starosta Rzeszowsk i
wykonujący zadanie z zakresu administracji rząd owej ;

2. Sąd Rejonowy w Rzeszowie 
VII Wydzia ł Ksiąg Wieczystych

3. U rząd Gminy Swilcza
4. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
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