Szczecin, 02 maja 2022 r.
AP-4.7820.250-5.2022.PM
DECYZJA
Nr 8/2022
w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021
r., poz. 2351), art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 11a ust. 1 w związku z art. 11i ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), po rozpatrzeniu wniosku
z 07.02.2022 r. Pana Marcina Rybakiewicza występującego w imieniu Województwa
Zachodniopomorskiego, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego
nr 16/2020 z 19.11.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa
obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102”
zmieniam decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej nr 16/2020 z 19.11.2020 r., uchyloną w części decyzją nr 05/2021
z 09.04.2021 r. i orzekającą w tym zakresie, obejmującą: „Budowę obejścia
m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102”
w ten sposób że:
zatwierdzam

zamienny

projekt

zagospodarowania

terenu

pn.:

„Budowa

obejścia

m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102” w liniach rozgraniczających
teren inwestycji, w zakresie działki:
gmina Trzebiatów, obręb Trzebiatów 4, jednostka ewidencyjna 320508_4.0004
dz. nr: 293/1;
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 470
www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: ap@szczecin.uw.gov.pl

Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej.
Należy

uwzględnić

Wojewódzkiego

warunki

Konserwatora

wynikające

Zabytków

w

z

opinii

Szczecinie,

Zachodniopomorskiego

znak:

ZN.5183.5.2022.MA

z 07.04.2022 r. Przepust należy wykonać w sposób zgodny z „Opinią biegłego dotyczącą wycinki
drzew i krzewów z zadrzewienia zabytkowego Parku Miejskiego w Trzebiatowie związaną
z inwestycją – budową obwodnicy drogowej” autorstwa dr hab. inż. Marcina Kubusa, w celu
zachowania ciągłości hydrologicznej historycznego stawu, co pozwoli zapewnić cyrkulację
hydrologiczną (drenaż, odpływy oraz obiekty retencyjne) wraz z faszynowaniem brzegów stawu
i obsadzenia roślinnością przywodną.

Pozostałe ustalenia i warunki zawarte w decyzji Wojewody
Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 16/2020
z 19.11.2020 r., uchylonej w części decyzją nr 05/2021 z 09.04.2021 r. i orzekającą
w tym zakresie, obejmującą: „Budowę obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg
wojewódzkich nr 103 i 102”
pozostają bez zmian i obowiązują.
UZASADNIENIE
Dnia 07.02.2022 r. Pan Marcin Rybakiewicz, występując w imieniu Województwa
Zachodniopomorskiego, złożył wniosek o zmianę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego
nr 16/2020 z 19.11.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa
obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102”, w zakresie
zaprojektowania przepustu drogowego w km 1+045 drogi wojewódzkiej, zlokalizowanego
na terenie działki nr 239/1 obręb Trzebiatów 4.
Inwestor wraz z wnioskiem o zmianę decyzji przedłożył projekt budowlany zamienny,
wymagane odrębnymi przepisami opinie, uzgodnienia i pozwolenia, w tym m.in.:
-

decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach znak: SZ.ZUZ.1.4210.206.2021.SK z 07.12.2021 r.,
-

opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: SZ.RPP.430.42.2021.mp z 03.01.2022 r.,
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-

opinię Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

znak: ZN.5183.5.2022.MA z 07.04.2022 r.
Załączony projekt budowlany zamienny został opracowany i sprawdzony przez osoby
posiadające wymagane uprawnienia projektowe i należące do właściwej izby samorządu
zawodowego. Projektant i sprawdzający, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane, dołączyli do projektu oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zmiany zawarte w projekcie zamiennym, stanowią w rozumieniu art. 32a ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz art. 36a ustawy Prawa budowlane, istotne odstąpienie od warunków decyzji nr 16/2020
z 19.11.2020 r., gdyż wymagały uzyskania opinii i pozwoleń wymaganych przepisami
szczególnymi (opinia PGW WP Zarządu Zlewni w Gryficach oraz decyzja o pozwoleniu
wodnoprawnym PGW WP RZGW w Szczecinie).
Zgodnie z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 7 ww. ustawy, Wojewoda Zachodniopomorski
wysłał zawiadomienie (pismo z 23.02.2022 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom
i 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 Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, a także w urzędzie gminy
właściwej ze względu na przebieg drogi, tj.: Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie oraz
w publikatorach teleinformatycznych – Biuletynach Informacji Publicznej powyższych
urzędów.
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 28.04.2022 r. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły zastrzeżeń
ani uwag.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
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niniejszej decyzji lub w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu
w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna – art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega
wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem
wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
Marta Rodziewicz
Dyrektor Wydziału
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
..............................................

Nie pobrano opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej: na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).
Załączniki:
1. Projekt (projekt zagospodarowania terenu – zamienny)
Otrzymują:
1. Marcin Rybakiewicz (1 egz. decyzji + 2 egz. projektu)
Warzymice 72/10
72-005 Przecław
2. a/a (1 egz. decyzji + 1 egz. projektu)
Do wiadomości:
1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami ZUW – w miejscu (1 egz. decyzji)
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (1 egz. decyzji + 1egz.
projektu)
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