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Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W odpowiedzi na Pana interpelacjq z dnia L7 stycznia 2Ot9r. w sprawie budowy obwodnicy
miejscowoSci Kolbuszowa i Werynia w ciqgu drogi wojew6dzkiej Nr 875 uprzejmie informujq,
2e lnwestorem w/w zadania jest wojew6dztwo Podkarpackie w imieniu, kt6rego realizuje to zadanie
Podkarpacki Zarzqd D169 Wojew6dzkich w Rzeszowie.

lnwestor w trakcie opracowywania Programu Funkcjonalno-U2ytkowego (pFU) organizowal
konsultacje spoteczne z mieszkaicami, na kt6rych przedstawial warianty przebiegu trasy obwodnicy.
Pierwsze spotkania informacyjne z mieszkaricami mialy miejsce w 201,3 r. prace zwiqzane
z przygotowaniem pFU zakoriczyty siq pod koniec 2Ot4 r.

Nastgpnie, w postqpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w sierpniu
2015 r. zostat wyloniony, w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj", wykonawca zadania inwestycyjnego pn.

',Budowo obwodnicy m. Kolbuszowo i Werynio w ciqgu drogi wojew6dzkiej nr g75 Mielec - Leiojsk,,.

wykonawcq tego zadania zostalo konsorcjum firm - Lider: Miejskie przedsiqbiorstwo Dr6g iMost6w,
ul' Rejtana 6, 35-310 Rzesz6w oraz Partner: Przedsiqbiorstwo Budowy Dr6g i Most6w, ul. Kolejowa 2g,
05-300 Mirisk Mazowiecki. w latach 2016-2018 wykonawca opracowal dokumentacjq projektowq
wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych tj.:

w dn. 22 czerwca 2017 r. wydana zostala decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiqwziqcia (z rygorem natychmiastowej wykonalno(ci),
w dn. 15 luty 2018 r. wydana zostala decyzja udzielajqca pozwolenia wodnoprawnego
(z rygorem natychmiastowej wykonalnoSci),

w dn. 4 czerwca 2018 r. wydana zostala przez Wojewodq Podkarpackiego decyzja o zezwoleniu
na realizaciq inwestycji drogowei (z rygorem natychmiastowej wykonalnoSci).

w trakcie postgpowari o wydanie w/w decyzji strony postqpowania byly powiadamiane o przebiegu
postqpowania z mo2liwo6ciq wglqdu do dokument6w i pouczeniem o mo2liwoSciodwolania siq od tych
decyzji.

w trakcie opracowywania przez wykonawcq dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania wymaganych
prawem decyzji i uzgodnieri dla przedsiqwziqcia pn. ,,Budowo obwodnicy m. Kolbuszowo i Werynio
w ciqgu drogi woiew6dzkiei nr 875 Mietec - Leiaisk" do tut. Urzqdu w dn. 30.09 .20i,6 r. wplynqly od
jednego z mieszkafic6w trzy wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach, kt6re
czqSciowo wchodzq w linie rozgraniczajqce projektowanego pasa drogowego drogiwojew6dzkiej g75
tj. :



1'' Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na inwestycjq pn. ,,BLtdowo budynku
mieszkolnego, budynku gospodorczo-garoiowego, zbiornika bezodplywowego no nieczystoici
ciekle oraz studni kopanei w ramoch zagrody rolnej no dziolce nr ew. 52g/2s w Kolbuszowej
Dolnej",

2, Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na inwestycjq pn.,,Budowa budynku
mieszkolnego, budynku gospodorczo-goroiowego, zbiorniko bezodplywowego no nieczysto1ci
ciekle oraz studni koponei w romoch zobudowy zogrodowej rolnej na dziolce nr ew. 52g/j.g
w Kolbuszowej Dolnej",

3' Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na inwestycjq pn. ,,BLtdowo budynku
mieszkolnego, budynku gospodorczo-gara1owego, zbiorniko bezodplywowego nd nieczystoici
ciekle oroz studni kopanei w romoch zobudowy zogrodowej rolnej na dziolce nr ew. S2g/1g
w Kolbuszowej Dolnej".

Postqpowania dotyczqce wydania decyzji o warunkach zabudowy objqte wnioskami z dn. 30.0g,2016 r.
zakoriczyty sig odmowq wydania takich decyzji ze wzglqdu na naruszenie ladu przestrzennego,
o kt6rym mowa w art. 2 ust' 1- ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ze wzglqdu na planowanq budowq obwodnicy drogi wojew6dzkiej g75, kt6ra ma
tqczy(. siq z drogq krajowq nr 9 w miejscu, gdzie obecnie jest rondo zdrogqwojew6dzkq w kierunku
Mielca' Uwzglqdniajqc nadrzqdnoSi dobra wy2szego - spolecznego, jakim jest cel publiczny, w postaci
gt6wnego uktadu komunikacyjnego stwierdzono, ze planowane zamierzenie koliduje z zadaniami
ponadlokalnymi o znaczeniu rzqdowym i samorzqdowym.

Powy2sze decyzje zostaly przez wnioskodawcq zaskar2one do Samorzqdowego Kolegium
odwolawczego (sKO) w Tarnobrzegu. organ odwotawczy uchylif decyzje Burmistrza Kolbuszowej
stwierdzajqc brak podstaw prawnych do wydania decyzji odmownych. Zgodnie z orzeczeniem
Kolegium w decyzji nie uzasadniono ,,nadrzqdnoSci dobra wy2szego - spolecznego, jakim jest cel
publiczny". Zakwestionowano, r6wnie2 brak dostqpu wnioskowanego terenu do drogi publicznej.

Dokonujqc ponownej analizy zlo2onych wniosk6w o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz
zaleceri SKo w Tarnobrzegu organ przeprowadzil jeszcze raz postepowanie administracyjne wydajqc
trzy decyzje ustalajqce warunki zabudowy w zabudowie zagrodowej w kwietniu 2017 r. pn.:

1' ,,Budowq budynku mieszkolnego, budynku gospodorczo-goroiowego, zbiorniko
bezodplywowego no nieczystoiciciekle oroz studni kopanejw romoch zogrody rolnej no dzialce
nr ew. 529/25 w Kolbuszowej Dolnej,,,

2 ' ,,Bttdowa budynku mieszkolnego, budynku gospodorczo-goroiowego, zbiorniko
bezodplywowego no nieczystoici ciekle oraz studni koponej w ramach zobudowy zagrodowej
rolnej no dzialce nr ew. 529/19 w Kolbuszowej Dolnej,,,

3' ,,Budowo budynku mieszkolnego, budynku gospodorczo-garoiowego, zbiorniko
bezodplywowego no nieczystoici ciekle oroz studni koponej w romoch zobudowy zogrodowej
rolnej no dziolce nr ew. 529/j.g w Kolbuszowej Dolnej,,.

Urbanista uzasadniajqc wydanie decyzji pozytywnych stwierdzit, ze Wnioskodawca uzyskat prawny
dostqp do drogi publicznej oraz brak jest decyzji zatwierdzajqcej projekt budowlany obwodnicy
m' Kolbuszowa iwerynia. W ramach przeprowadzonych postqpowari, projekty decyzji o warunkach
zabudowy, zgodnie z art. 53, pkt. 10 i 10 a zostaly przeslane do uzgodnienia z Marszalkiem
wojewddztwa Podkarpackiego iwojewodq Podkarpackim. organy w/w umorzyly postqpowanie
w sprawie uzgodnienia projekt6w decyzji dla powy2szych inwestycji wzakresie zada6 rzqdowych,



slu2qcych realizacji inwestycji celu publicznego, o kt6rych mowa w art. 4g i art. 39 ust. 3, pkt 3 u.p.z.p.,
w odniesieniu do teren6w, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, kt6re utracity moc na
podstawie art.67 ustawy zdniaT lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie wydanych decyzjiwymienionych w pkt.2 i3 o warunk'ach zabudowy, pod koniec 2Ol7 r.
starosta Kolbuszowski udzielil pozwolenia na budowq budynk6w gara2owo-gospodarczych na
dziatkach nr ewid. 529119 i529/1,8 objqtych w czq6ci inwestycjq pn. ,,Budowa obwodnicy
m. Kolbuszowo i werynio w ciqgu drogi wojew\dzkiej nr g75 Mielec - Leiojsk,,.

JednoczeSnie informujq,2e nieruchomo6ci przeznaczone pod pas drogowy z dniem, w kt6rym decyzja
ZRID stanie siq ostateczna, stajq siq wlasnoSciq wojew6dztwa podkarpackiego, a ich nabycie nastqpi
za odszkodowaniem, w wysokoSci ustalonej przez wojewodq podkarpackiego w odrqbnej decyzji
odszkodowawczej. odszkodowania za nieruchomo6ci wywtaszczone pod drogq wyptaca lnwestor
zadania pn. ,,Budowo obwodnicy m. Kolbuszowo i Werynio w ciqgu drogi wojew6dzkiej nr g75 Mielec -
Leiojsk".
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