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WaJEWqDA DoLNośLĄ

IF -PP .7 47 .25.2011 - cM2

SKI Wrocław, dnia marca 2012 r.

DECYzuA i{r l-Fs-27i12
o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

Na podstawie art. 49 ust. 1, art. 50 ust. l oraz art. 54 ust. 1,2 i I0 ustawy z dnia 7 mĄa

2010r. o wspieraniu ronuoju ustug i sieci telekomunikncyjnych (Dz.U. z 2010r, Nr 106,

poz. 6]5) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodelrs postępowania

administracyjnego (Dz.U. z 2000r,, Nr 98, poz. |07t, z póź'ruĄszymi zmianatni),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama oknińskiego dziatającego w imieniu i na tzecz

WojewódŹwa Dolnośląskiego, z dnia 15 listopada 20IIr. (data wpływu 16 listopada

2011r.) o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmou'ej dla

inwestycji: Likwidacja obszarów wykluczenia informaryjnego i budowa dolnośląskiej

sieci szkieletowej dla odciŃa _ Linia optotelekomunikaryjna RD-16 w relacji:

Zo_Jaworzyna Sląska na RS_30 -7'o-Jślacrynana RD-16

_ - - , 1 _ l _  _ - _
usraralu

lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadatiaz Likwidacja obszarów

wykluczenia informaryjnego i budowa dolnośIąskiej sieci szkieletowej dia odcinka
_ Linia optotelekomunikacyjna RD-16 w relacji: Zo-Jawolzyna Śląska na RS-30 -

ZO Klacryna na RD_16.

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu:

Lp Nr
działki obręb Arlc

mapy Właściciel Władający K\ry

Powiat Świdnicki - Gmina Miejsko Wiejska Jaworryna Śląska

I 749/l Jaworzyna
Ś1aska

Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna swls/00050847/0

2 348t1 Pasieczna Skarb Panstwa Polskie Koleje Pństwowe Spółka Akcyjna

J 210 Pasieczna Skarb Panstwa
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu
Sw1s/00062060/ó

A
! 347 Pasiecma Skarb Państwa Polskię Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna

Powiat Świdnicki - Gmina Miejsko Wiejska Strzegom

5 552 Stanowice Skarb Panstwa Polskię Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna

6 I Grabina
Potudnie N-5 38 Skarb Panst'wa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna

7 362 Międzyrzecze I Skarb Panst'wa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna swl s/00067001/0



E

8 319/4 Międrstzecze I Skarb Panstwa ZuządPowiafiw Swidnicy
9 363 Międryrzecze I Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna swl s/00067001/0
10 J 5 Z Międryrzecze 1 Gmina

Strzesom Burmistrz Strzegomia Sw15/0007l7ó3/0
l t 364 Międryrzecze Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna swl s/00067001/0

t2 366 Międzyrzecze Skarb Panstwa
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych we Wrocławiu,
Oddziat w Swidnicy

l 3 3ó5 Międrytzecze Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna swls/00067001/0

T4 19 Sródmieście
N-3 31 Skarb Panstwa P..o,lskie Koleje Pansqvowe Spółka Akcyjna swls/00066999/s

l 5 t t
Sródmieście

N-3 30 Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna swls/00066999/5

t 6 J Z
Sródmieście

N-3 25 Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna swts/00067002/7

1 7 Sródmieście
N-3 f6 Skarb Panstwa Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

l 8 z
SrÓdmieście

N-3 25 Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna swls/00067002/7

t 9 t2 Sródmieście
N-3 24 Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna swls/00067002t7

20 J J
Sródmieście

N-3 z) Skarb Pństwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna swls/00067002/7

21 29 SrÓdmieście
N-3 1 5 Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna swls/00067002/7

22 J
Grabina

Południe N-5 22 Skarb Panstwa Polskie Koieje Panstwowe Spółka Akcyjna

z) I/6 Grabina
Południę N.5 2 1 Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna

24 8/3 Grabina
Północ N.4 t 7 Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna swls/00067000/3

25 5 4
Grabina

Północ N-4 l 7 Gmina
Strzesom Burmistrz Strzegomia swls/00071756/5

26 39 Grabina
Północ N-4 r9 Skarb Panstwa Polskie Ko|eje Panstwowe Spółka Akcyjna

f7 185 Tomkowice Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna

28 t70 Godzieszówek Skarb Panstwa Dolnoślą5ki Zarząd Melioracji i Urządzeit
Wodnvch we Wrocławiu

29 178 Godzieszówek Skarb Panstwa Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

Powiat Swidnicki - Irząd Gminy Dobromierz

30 67514 RoŹoka f Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna

31 675t3 Roztoka I Skarb Panstwa Polskie Koleje Pństwowe Spółka Akcyjna

)Ż 798 Roztoka 2 Skarb Państwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna
J J 735 Kłaczyna J Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna

5 4 577 Kłacrpa 3 Powiat
a  . .  . . .
swldnrclo

Sfużba Drosowa Powiafu Swidnickieeo SWl3/000705ó2/4

I. Rodzaj inwestycji - infrastruktura techniczna.

1. Charakterystyka inwestycji.

Projektowana inwestycja stanowi element regionalnej sieci szerokopasmowej następnej
generacji (NGN) dla udostępniania lokalnym przedsiębiorcom i operatorom
telekomunikacyjnym usług dostępu do Internetu o duzych przepfuach. Planowana sieć oparta
będzie na dwuwarstwowej sieci hierarchicznej, na którą złoŻąsię: sieć szkieletowa (budowana
w topologii pierścienia) otaz sieó dysĘbucyjna (w topologii dtzewa). Jako medium
transmisyjne wykorzystywany będzie światłowód jednomodowy o profilu 72J d|a sieci
szkieletowej, a d|a sieci dysĘbucyjnej do węńa dystrybucyjnego o profilu 24J. Warstwy



aktywne sieci stykaó się będą ze sobą w punktach węzłowych, umożliwiających konfigurację
sieci w myś l proj ektu o raz rekon-fi guracj ę uwz ględniaj ącą aktu aLne zap otrzebowanie.

obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w pasie terenów kolejolvych na terenach
tszech gmin tj. Gminy Miejsko-Wiejskiej la'worzyna ŚĘska , Gminy Miejsko-Wiejskiej
Strzegom i Gminy Wiejskiej Dobromierz, w jedenastu obrębach geodezyjnych Jaworuyrla
Śląska, Pasieczna, Stanowice, Grabina Południe N-5' MiędZytzeczę' Śródmieście N-3, Grabina
Fółnoc N-4, Tomkowie, Godzieszówek, Roztoka iKłacryna. W skład wnioskowanegtr obszaru
wchodzą 34 działkt.Planowana trasa przebiega wzdfuż,|in|i koiejowej nr I37, między stacjami
kolejowymi Jaworzyna Śtąsta iI(łaczynaikrzyżruje się z drogąkrajową nr 5 w miejscowości
Strzegom.

2. Podstawowy zakres inwesĘcji.

W rarnach inwestycji przewiduje się ułozenie pomiędzy miejscowościami Jaworzyna Śtąpta
i Kłaczyna podziemnego przewodu dielektrycznego o właściwości rury osłonowej
i zbliżeniowej i średnicy zewnęfrznej 40 mm, wzdbuŻ terenu kolejowego w przeciwskarpie
lub pod dnem rowu odwodnieniowego, na głębokości ok. lm, w ciągu istniejącego uzbrojenia
podziemnego. W zakresie zapotrzebowania planowanej infrastruktury na media przewiduje
się wykorzystanie v,ryłączrue energii elektrycznej prądu zmiennego o napięciu 230v.

Planowana inwestycja nie wprowadza zmian w dotychczasowym sposobie zabudowy
i zagospodarowania terenu, w szczególności nie przewiduje budowy obiektów kubaturowych
tiwale zwiryar'ych z gruntem. Projektowany obiekt budowlany jest obiektern liniowyrn
w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z drua 7 |ipca 1994 r. Prawo budowląne (tekst jednolity
Dz.U. Nr 243 22010r.,po2.1623).

II. Warunki techniczne realizacji inwestycji.

Na etapie projektowaniaircalizacji inwestycjircIeĘ spełnió warunki wynikające z przepisów:
- ustawy z drua}8 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U. 2007 nr 16 poz.94 tekst
jednolity);
-tozpotządzetiaMinistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2008r. w spra-vłie
olcreślenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i lcrzewów, elementów
ochrony alantycznej, wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także
sposobów urządzania zaston odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2008 nr 153
poz.955);
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. II5,
z późmejsrymi zmianami) ;
-rczporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z drua2 marca |999r. w spraułie
warunków technicznych' jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz.430);
_rozporządzetia Ministra Infrastruktury z drua26 paŹdziernika 2005 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomuntkaĘne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U.22005 Nr 219 po2.1864);
- innych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie.



PĄekt budowlany powinien być sporządzony w zakresie przewidzianym art.34ustawy z dnla7 lipca r994r. Prawo budowlaie (tekst jednolity Dz.rJ. Nr 241 z Z0I0r., poz. 1623)
oraz zgodtie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z drua 3 lipca 2OO3r.^w sprawtL
szczegółowego za|r7su i formy projehu budowlanego (Dz.TJ. Nr 1ż0, poz. 1133); ptzezprojektanta posiadającego uprawnienia do projektoi,rania, wpisanego na iistę członków
właściwej izby sałnorządu zawodowego.

Wszelkie roboty budowlane oraz usuwanie kolizji dotyczących infrastruktury technicznej
należy.wykonywać w porozumieniu z właściwymi jej zarządcami.

III. Warunki wynikające zpotrzeb ochrony środowiska i prryrody.

1. Projektowana inwestycja nie przebie ga przez obszary Specjalnej ochrony ptaków Natura
2000.
2' Projektowana inwestycja nie przebie ga przez Specjalne Obszary ochrony siedlisk Natura
2000.
3. określa się następuj ące warunk i rcalizacji inwestycji:

a) projekt budowlany musi zawierać rozvttązuńa zabezpieczające poszczególne komponenty
środowiska metodami technicznymi w taki sposób, aby inwestycja nie stwarzała zagrożenia
dla warunków zdrowia i zycialudzi, zarówno w trakcie budowy, jak eksploatacji;

b) inwesĘcja nie moŻe naraszać równowagi przyrodni czej iutrudniaó prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami środowiska, zgodnie z wmogalr|i ustawy z dnia 27 kvtietnia 200It.
Praylo ońrony środowiska (Dz,.IJ. z2OO8 r., Nr 25,poz.I5O zpóźniejszymi zmianami);

c) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu pismem nr ZZ-2120-
1504/10 z druaz9 .12.2010r., zgodnie z art. 5I ust. 3 ustawy z dnia7 maja}}IOr. o wspieraniu
roz,,uoju ustug i sieci telekomunikaĘnych (Dz.U. z20IOr., Nr 106, poz.675),w zwiryku
z art. 5 ust. 1 ustawy z drua 3 lutego |995r, o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 121, poz. 1266 ze zmianałrti), pozytylłłrrie zaopiniował realizację
inwestycji, z zastrzęŻeniem wyłąc zęnia z zainvtestowania gruntów leśnych;

d) Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr RDoŚ-o2-wooŚ-
6617-4/38l10/po, z dria 9 sierpnia 20|Or. uznaŁ, że plarrowana inwestycja nie kwalifikuje się
do przedsięwzięć mogących Znacząco /potencjalnie znacząco oddziaŁywać na środowisko
i -zgodnie zart.71 ust.2/Kt 2 ustawy zdnia3 puŹdzienika 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowislal i jego ochronie, udziale spoteczeństwa w ochronie środowiska orąz
o ocenąch oddziąbwania na środowisko - nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach;

e) Regonalny Dyrektor ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem RDoŚ.02-WPN.6638/F-
364/10/asz, z dtia 4 paŹdziemika 20IOr., jako organ odpowiedzialny za monitorowanie
obszarów NATURA 2000, w zwi47ku z planowaną inwestycją polegaj ącą na budowie
internetowej sieci szerokopasmowej o tącznej długości 166I,60 km na terenie województwa
dolnośląskiego, z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz fal<t,
ze większość prac realizowana będzie głównie wzdłuŻ torów kolejowych gdńe zasięg
oddziatywania inwestycji będzie ograniczony do jej najbliŻszego otoczetia oświadczył,



że projekt nie wyvwze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 i ptzeptowadzetie
oceny' o której mowa w art.6ust. 3 dyrekfywy 92l43lEwc, nie zostało lvnane zaruezbędne;

f) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismem nr DU - oKV
0721 23 l f0 I0zdt ia28września}} l} r . - zgodn iezar t .5|us t .3pkt3 l i t .hus tawyzdt ia
7 maja 2010 r. o wspieraniu ronvoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010t.,
Nr 106, poz. 675) - pozytywnie zaopiniował inwestycję, zzasttzeietiami, ie:
- ze względu na planowane przekroczetia siecią obszarów bezpośredniego zagtożrcria

powodzią na|eĘ, I7a etapie rca|izacji inwestycji, wystąpió do dyrektora RZGW
we Wrocławiu z wnioskiem o uzyskante decyzji zwa|ruającej z zakazl wykonywania robót
orazczynności, które mogąutrudnić ochronę przed powodzią

- przekroczetiarzek i potoków wymagać będąuzgodnień technicznychz ich administratorami;

g) w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Wydziafu Gospodarki
Wodnej, postanowieniem nr DOW-W-I.7634.I52.2012.RR z dtia 6 marca20t2 r. zgodnie
z art. 51 ust. 3 pkt 3 lit. e) ustawy' z dtia 7 maja 2a10 t. o wspieraniu rontłoju ustug
i sieci telekomunilracyjnych (Dz.U. z 20I0r, Nr 106, poz. 675), atakłŻe art. 70 ust. 3, art.. 75
ust. 1 w nawi47aniu do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2a0lr. Prawo wodne (Dz.U. z2012r.
poz. I45) - pozytywnie zaopiniował inwestycję w odniesieniu do melioracji wodnych
z zasttzezeniem, Że przedmiotowa inwestycja winna spełniaó warunki przepisów
szczegóŁowych, wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 200Ir. Prawo wodne (Dz.U. z 20I2r.
poz.145).

IV. Warunki wynikające z ochrony zdrowia ludzi.

odcinek inwestycji będący przedmiotem niniejszej decyzji - Linia optotelekomunikacyjna
RD_16 w relacji: Zo_Jaworąna Ślqska na RS_30 _ Zo_Kłaczyna na RD_l6 nie przebiega
przez miej scowo ści uzdrowiskowe.

V.Warunki wynikaj ąc e z p otrzeb ochrony zabytków.
Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, pismem
m Za-MK-4I5-l|57l|0 z drlta 31 grudnia 2010 r. zaopiniował przedmiotowe zarierzerie
inwestycyjne' w zakresie ochrony zabyków, dziedzictva kulturowego oraz dóbr kultury
współczesnej zgodnie z przepisarrti ustawy z dnła 23 |ipca 2003 r. o ochronie zabyków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr l62,poz.1568) informując, ze:
a) w odniesieniu do infrastrrrktury towatryszącej budowie dolnośląskiej sieci szkieletowej

w postaci szaf telekomunikacyjnych, kontenerów telekomunikacyjnych, jak i centrum
pomocniczego tut. lxząd v'ryrazi swą opinię po przedstawieniu darrych technicznych
projektowanych obiektów (dfugość, szerokośó, wysokośó _ tzw. oferta producencka
doĘcząca kubatury i architektury) oraz lokalizacji tych obiektów w postaci opisowej, na
którą składają się między innymi adres, informacje czy będą to obiekry nowoprojektowane,
wolnostojące' czy tez do tego celu będą wykorzystywane pomieszczeria w ramach
istniej ącej kubatury obiektów PKP ;

b) do części opisowej naleĘ dołącryÓ załącznik mapy sytuacyjnej ze wskazatiem lokalizacji
obiektu.



W. Wymagania dotyczące obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji.

Teren inwestyÓji w liniach rozgraIiczających'nie stanowi terenu przyległego ani nie l<rzyŻuje
się z drogą wojewódzką natomiast w miejscowości Strzegom obięb Międzyrzecze, prryIega
do istniejącej drogi krajowej nr 5,kszyh:jąc się zruąbezkoliĄrue.

a) Generalny Dyrektor Dróg Krajov\rych i Autostrad oddział we Wrocławiu postanowieniem
nr GDDKiA-o/WR.Z-3-ms-4392-50Jlt0 z drua 2 marea 20Il r. uzgodnił lokalizację
inwestycji w odniesieniu do obszaróW przj;l€głych do pasa drogi krajo*ćj, naśtępir3ącymi
uwagami:
- zaruądca drogi krajowej zastrzega, ie zloka|izowanie przedmiotowej inwestycji w pasie

drogowym dróg krajowych będzie wymagało ustalenia szczegół.owych warunków
technicznych na podstawie ronitęanprzedstawionych w dokumentacji projektowej, która
zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych wymaga uzgodnienia z zarządcą
drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

- zarządca drogi zastrzega sobie - z uwagi na ko|izję regionalnej sieci szerokopasmowej
z istniejącymi i projektowanymi drogami krajowymi (s-3, S-5, S-8) - zgodnie z art,.39 ust,
5 ustawy o drogach publicznych, ie w prrypadku budowy, przebudowy lub remontu
lVw dróg odcinki kolizyjne sieci szerokopasmowej przebudowane zostaną na koszt
właścicie1a.

b) Słuzba Drogowa Powiatu Świdnickiego postanowieniem nr PT 4024-210311| z dnia
22.02.2011r. zgodnie z art. 5I ust. 3 pkt 2 ustawy z dria 7 maja 20I0r. o wspieraniu rozwoju
usfug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2OI0 nr 106 poz. 675) uzgodniła lokalizację
sieci szerokopasmowej w pasie drogowym dróg powiatowych, w związku z zarrtierzetiem
inwestycyjnym pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej
sieci szerokopasmowej ;

c) Polskie Koleje Państwowe S.A. porozumieniem z dtia 20 września20|0 r. wyraziĘ zgodę
na korzystatie przez Województwo Dolnośląskie z nieruchomości PKP S.A., jednocześnie
zobowią.zując Korzystającego do:
- uzyskania wszelkich uzgodnień otaz pozwoleń (lub koncesji) właściwych organów,

wynikających ze stosowanych przepisów a wlęących się z potrzebami prowadzonej
działalnosci;

- w ptzwadku kolizji rca|izowartej inwestycji z infrastrukhną spółek na|eżących do Grupy
PKP, inwestor zobowią,zuje się do zachowalia na|eżytej staranności, w celu usunięcia
uszkodzeń powstaĘch wskutek prowadzonych prac oraz pokrycia kosztów ich usunięcia
bezpośrednio lub poprzezzobowiązanie do powyiszego wykonawcy robót budowlanych;

- celem prawidłowej rea|izacji obowiązku określonego powyżej, inwestor zobowiązuje
się do konsultowania na etapie projektowania DSS, przebiegu ttas z PKP s.A. orazz innymi
spółkami z Grupy PKP;

- dokonywania na własny koszt remontów przedmiotu inwestycji oraz utrrymarua
jej w naIeffiym stanie technicznymnapotrzeby prowadzonej przez siebie działalności;

- ptzesttzeganta przepisów przeciwpoŻarowych oraz ocllrony mienia wraz z ponoszeniem
kosztów ubezpieczetiaztego tytufu i innych ryzyk;

- utrzymywania czystości i estetyki w obrębie przedmiotu korzystania; w przypadku
stwierdzenianaprzedmiocie korzystania lub w jego obrębie naruszeń porządku publicznego,
ak|u wandalizmu, |aadzieżry lub dokonania innych czynów karalnych, Korzystający
ma obowią.zek zawiadomiÓ o ich stwierdzerLuJ PKP S.A. oraz właściwe organy państwowe,
tj. policję, państwową struŻpoŻnną pogotowie ratunkowe;

- zapewnienia możliwości prowadzenia ruchu kolejowego oraz swobodnego dostępu
do przedmiotu umowy, celem prowadzenia konserwacji, usuwania awarii linii kolejowej



i wządzeń utrzymania ruchu dla PKP PLK S.A. i upowaznionych przedstawicieli spółek
PKP;

- zapewnienia swobodnego dostępu do przedmiotu umowy' celern przeprowadzeniai usuwania
awarii sieci elektroenergeĘcznych i telekomunikacyjnych dla upowaznionych
przedstawicieli spółek PKP;

- usunięcia przyczyn negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenia do stanu
właściwego _ w prrypadku wystąpienia negatywnego oddziaływaria;

- sporząrlzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (mapy powykonawczej, w tym
wersji nunrerycznej) na terenie PKP S.A. oraz 20m od pclłozonej infrastrŃtury w obrębie
terenu kolejowegó i dostarczenia jej do PKP S.A. oddział Gospodarowania
Nieruchomościarrr-i we Wrocławiu, ul. Joannitów 13' 5O-5z5 Wrocław, w dokumentacji
powykonawczej naleŻy podaÓ nrrmer uzgodnienia i klauzu|ę c,ry prace wykonano zgodnie
ż proj ektem budowlanym;

- postanowienia te obowi47ująrówniez prza zmiańe sposobu korzystania z nieruchomości;
d) w przypadku kolizji planowanej sieci z istniejącą siecią infrastruktury technicznej, projekt

budo wlany naleĘ uz go dni ó z właśc iwy m zar ządc ą sieci.

VII. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób tzecich.

W wyniku lokalizacji t rea|izacji inwestycji objętej niniejszą decyĄa" nie może zostać
naruszony uzasadniony interes osób trzecich' a w szczególności:

r ZapoWilienie dostępu do drogi publieznej;
. octnona przed pozbawieniem mozliwości korzystartta z urządzeń istniejącej

infrastruktury technicznej, dopłyrvu światła dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi;

. óchrona przed ponadnormaĘwnymi ucią7liwościami powodowanymi przez hałas,
wibracj e, zakłócenia elekĘczne, promieniowanie ;

. ochronaprzedponadnormatywnymi zanieczyszczeniarripowietrza, wody i gleby.

Przed kazdym wejściem nateren objęty decyzją który nie jest we władaniu inwestora naIeŻy
uzyskaó zgodę właściciela tego terenu.

vlil. Warunki wynikające z ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych.

Dyrektor okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, pismem nr WRo/5I40l7|l10lwB

z dtlta 3 stycznia 20!7t., zaopiniował pozytywnie inwestycję pn. Likwidacja obszarów

wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej. Ztręści opinii wynika,

ze odcinek inwestycji będący przedmiotem niniejszej decyzji: Linia optotelekomunikacyjna
RD_16 w relacji: Zo-Jawolzyna Śląskana Rs_30 . Zo_Kłacryna na RD-16 przebiegaprzez

tereny gómicze:
a) .oStrzegom _ Artur'' ustanowiony decyzjąkoncesyjną rlr 2lEl2009, wydaną ptzez Marszałka

Województwa Dolnośląskiego dnia 1f.03.2009t. 1.dz.DM-G/Jw17512-|912009' fia

wydobywanie granitu ze ztoŻa..Strzegom _ Artur''. Lokalizacja inwestycji na Ęm terenie
jest mozliwa pod warunkiem uwzględnienia ptry jej projektowaniu|, Że ńoŻe jest

eksploatowan e ptzł uzyciu materiałów wybuchowych.
b) ..Grabina Śląska'' ustanowiony koncesją rrr 9197 wydaną ptzez Ministra ochrony

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia a7.05.1997r. na wydobywanie granitu

ze zł.oza..Grabina Śbska _ kamieniot'om I5l27,,.



IX. Wymagania wynikające z innych uzgodnień z właściwym wojewodą, marszałkiem
województwa i starostą w zakresie zad'ań rządowych lub samorządowych służących
realizacji inwesĘcji celu publiczne1o oraz wtaściwym miejscowo zarządemwojewódżtwa,
zalządem powiatu oraz wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta.

a) Wojewoda Dolnośląski, postanowięniem nr IF.PP.745.1.20II z dnia 4.01.20IIt.
na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3) lit. 1) ustawy z drua7 maja20IOr. o wspieraniu ron,uoju usług
i sieci telekomunikncyjnych (Dz.lJ. z 2010t., Nr 106, poz. 675), zaopiniował pozyywnió
planowaną inwestycj ę w zakresie zadańrządolvych ;

b) Starosta Świanict<i postanowieniem nr wB.714-157lI0 z drua 04.0I.2011 t,
na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3) lit. l) ustawy z dniaT maja2Ol0r. o wspieraniu ronvoju ustug
i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2O7Or., Nr 106, poz. 675) - zaopiniował pozytyrvnie
wniosek UMWD w sprawie przedmiotowego zarierzenia inwestycyjnego w zakresie zadan
samorządowych, nie wnosząc uwag izasttzeŻeńdotyczącychrealizacjiinwestycji.

c) Z*',ąd Powiatu w Świdnicy pismem nr WB.714-I57lI0 z dnia 11.01.2011r, na podstawie
art. 51 ust. 3 pkt 3) lit. l) ustawy z dnia 7 maja 20LOr. o wspieraniu ronuoju ustug i steci
telekomunikacyjnych (Dz,IJ. z 2Ol0t., Nr 106, poz. 675) - zaopiniował pozytyvrmie wniosek
UMWD w sprawie przedmiotowego zamierzeria inweĘcyjnego w zakresie zadń
samorządowych, nie wnosząc uwag i zastrzeŻen doĘczącychrca|izacji inrvesĘcji.

d) Wójt Gminy Dobromierz pismem nr Rit 329l|0 z dnia I3.I2.2OI0I.
na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3) lit. l) ustawy z dniaT maja}}l}r. o wspieraniu ronaoju ustug
i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 20I0r., Nr 106, poz. 675) _ zaopiniował pozytyr,r.nie
wniosek UMWD w sprawie przedmiotowego zartierzenia inwestycyjnego w zakresie
lokalizacji inwestycji, nió wnosząó uwag dotyciącychrea\izacji inwestyóji. 

-

e) Dnia l0.I2.20I0 r. inwestor wystąpił do Burmisttza Miasta i Gminy Jawotzyna Śtąsta
i Burmistrza Miasta i Gminy Strzegom o wydanie wymaganych przepisami prawa opinii
i uzgodnień. organ nie wypowiedział się co do wniesionego wniosku inwestora i zgodnie z art.
5l ust.6 ustawy z dntaT maja2010 r. o wspieraniu ronuoju ustug sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675), niedokonanie uzgodnienia lub niewydanie opinii
w terminie, o którym mowa w ust. 4 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska
i Burmistrza Miasta i Gminy Strzegom traktuje się jako brakzastrzeiefi do wniosku.

X. Linie rozgraniczające teren inwestycji

Linie rozgraniczĄące teren inwestycji oan7aczono linią czerwoną ciąp;łą na mapach
Z proponowanym przebiegiem linii na podkładzie ewidencyjnym w skali 1:2000 (arkusze
nr 1_15, I7-f2) otazw skali 1:5000 (arkusze |6 i23) stanowiącychzałącznik nr 1 do niniejszej
decyzji.

Linie rozgraliczające - ze wzg|ędu na rodzaj inwestycji - Wznaczają jednocześnie granice
nieruchomości lub ich części, w obrębie których lokalizowana jest inwestycja.

XI. określenie ograniczeń w korrystaniu z nieruchomości niezbędnych do realizacji
inwestycji.



Na mocy niniejszej decyzji, zgodnie z załączłtt|<lem graficznym nr 1, w celu zapewnienia
prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji, atakże
prac mviązanych z konserwacją lub usuwaniem awarii, Wojewoda Dolnośląski:

1) na okres budowy ogranucza sposób korzystania z nieruchomości objętych decyzjąpoptzez
zenllolenie na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach przewodów i urządzeń
zapewniających usługi internetowe' świadczone w ogólnym interesie gospodarcTq) a takŻe
innych podziemnych i rlaziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzefi niezbędnych
do korzystaniaz tych przewodów i urządzen;
2) zobowiąprrje podmiot zatządzający lub gospodarujący gruntami stanowiącymi własnośó
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z vtyłączeniem terenów zajętych pod
drogi publiczne, linie kolejowe i gruntów pokryych wodami pĘnącymi, do ich wydania,
na1późńej w dniu uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę.

W przypadku gdy rca|izacja regionalnej sieci szerokopasmowej wmagaprzejściaprzez tereny
dróg publicznych, linii kolejolvych bądź grwiy pokryte wodami płynącymi, inwestor jest
uprawniony do nieodpłatnego zĄęciatego terenu naczasrealizacji tej inwesĘcji.

Inwestor, nie później niz w terminie 30 dni przed planowan1m zajęciem terenu, uzgadrua
w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą drogi, zarządcą infrastrukfury kolejowej lub
odpowiednimi organami' o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 200l r. _
Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019, z późniejszymi zmianani), zak'res, warunki
i termin zajęcia tego terenu. Po zakończeniu prac związanych z planowaną inwestycją inwestor
zobowięarty j est do ptzywrocenia stanu pierwotnego nieruchomości.

Decyzja o ustaleniu |oka|izaĄi regionalnej sieci szerokopasmowej jest wią7ąca dla następców
prawnych właścicieii i uzytkowników wieczystych nieruchomości objętych tą decyzją
oraz innych podmiotów władających tymi nieruchomościami.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, zgodnie z art. 54 ust. 6 ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz.
675)' sporządził uprawniony architekt, członek Zachodniej okręgowej Izby Urbanistów we Wrocławiu
zarejestrowany pod nr Z-352.

UZASADNIENIE

Dnia 16 listopada 20I1r. do Wojewody Dolnośląskiego wpłynął wniosek Pana Adama
oknińskiego, działającego w imieniu i na rzecz Województwa Dolnośląskiego' o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: Likwidacja
obszarów wykluczenia informaryjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
dla odcinka Linia optotelekomunikaryjna RD-16 w relacji: Zo_Jaworryna Śląska na RS-30
-ZOJG.acr'vna na RD_16.

Dnia 6 marca 20I2r. inwestor uzupełnił wniosek o wymaganą opinię właściwego organu
w sprawie ochrony gruntów rolnych, leśnych oraz melioracji, zgodrue z art.51 ust. 3 pkt 3) lit.
e) ustawy z driaT maja 2010r. o wspteraniu ronuoju ustug i steci telekomunikacyjnych (Dz.
U.22010r., Nr 106, poz.675).

Napodstawieart.52 ust. 1pkt3 i4ustawy zdria7 mĄa20l0r.owspieraniuron,uojuusług
i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 20I0r., Nr 106, poz. 675) Wojewoda Dolnośląski
zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w drodze obwieszczeń



zamieszczonych w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 20.12.20II r. oraz na stronie
internetowej i na tablicy ogłoszeń:

. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniach od I4,I2.2011r. do
29.12.2011r.;

- Urzędu Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska w dniach od'20.12.2011r. do 2.0|.2012r.;
- Urzędu Miasta i Gminy Strzegom w dniach od,23.12.201ir. do 06.0I.20I2t.;
- Urzędu Gminy Dobromierz w dniach od,22.12.2011r. do 25.0I.2O12t.;

Ponadto, wnioskodawcę oraz strony postępowania będące właścicielamibądźuiytkownikami
wieczystymi gruntów przeznaczonych pod przełmiotową inwestycję, poinfo.*o**o
o wszczęciu postępowania w drodze zawiadomieniazdnia 30.i I.2O|k.

W ciągu 14 dni od momęnfu vkazania się w prasie, na stronach internetolvych i na tablicach
ogłoszeń, obwieszczenia o wszczęciupostępowania w sprawie wydania d,ecyzji, Strony lub ich
pełnomocnicy mogli zapoznai się z dokurnentacją dotyćzącąw/w inwesty.ji i ńożyĆ wnioski,
uwagi i zasttzeŻenia do sprawy. Strony nie wniosły .'*ug.

Poprzez obwieszczenia spełniony został lvymóg określony na podstawi e art. 52 ust. 1 pkt 3 i 4
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu roa,uoju usług i sieci telekomunikacyinycń (Dz.IJ.
z 2070r., Nr 106' poz. 675) oraz art. 49 Kodel<su postętrlowania administracyjnego, zgodnie
zktórym zawiadomienie Stron postępowania uwaza się 'u doko''*e po uptywie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Dopełniony został również obowią.zek wynikający z aft. 10 Kodelcsu postę1lowania
administraĘnego, zobowiązłjący organy administracji publicznej do 'apew,'ienia stronom
czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym umozliwienia im wypowiedzenia
się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Żądan. W okresie
ptzewidzianym do śkładania wniosków, stróny nie skorzystły z pizysługującego im prawa
do wniesienia uwag i zastrzeżrcn.

Biorąc pod uwagę całośó materiału dowodowego' na podstawie obowią7ujących przepisów
prawą Wojewoda Dolnoślą$ki stwierdził, ze wniosek inwestora spełnia warunki okróślone
w art. 51 ustawy z dnia7 maja2010 r. o wspieraniu ronvoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U. z20|0r,Nr 106, poz.675),niezbędne do wydania wnioskowanej decyzji.

Inwestor zobowiązarty jest do dokonania wpisu do ksiąg wieczystych i katastru nieruchomości
wzmianki o wydaniu decyzji|oka|izacyjnej dla nieruchomości objętych niniejsządecyzją"

Zgodnie z art. 54 ust. 10 ustawy z drua 7 maja 20|0 r. o wspieraniu roa,voju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz.rJ. z 2010r., Nr 106, poz.675) niniejsza decyzja o ustaleniu
lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, wiąŻe właściwe organy
przy optacowywaniu studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

t0



od- decyzji niniejszej słury stronie odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, ul..Wspólna 2/4, Warszawa, za pośrednictwem Wojewody
Dolnośląskiego' w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji albo od dnia ukazania się
obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu. odwołanie od decyzji winnó
zawierać zarzuĘ odnoszące się do decyzji, okreśIać istotę i zakres żądanii bęaącego
p zedmiotem o dwoła nia or az wskazać dowo dy uzasadniaj ą.ó to żąd'anie.'
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Załacutki:
- Nr l - maDV Z DroDonowanym przebiegiem linii DSs na.podkłartłie ewidencyjnym w skali |:2000 i 1:5000
<yx^???9!ymi1ińaryrrozgr'ailczaJąc)tmrtgrbńinwestyiJi"_zi.ui[u'"",- r\r z - mapy ewrdencyJne w skali l:5000, l: 2000 i l:1000- l g arkuszv.

otr4rmuią:
l. Adam okniński - Dyrektor Wydziafu Wdrazania Technoloeii InformacvinvchUrzędu Marszałkowśkiego Województw' Dóń;ślaśki"gd;;f. ost.;ilklć.dó Ż fi-238 Wrocław;2. IF.PP-GM a/a.
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