
Lp. Imię i nazwisko Wniosek Odpowiedź
1. Ireneusz Wójcik Przeniesienie zatoki autobusowej Uwaga niezasadna. Lokalizacja zatok w możliwie bliskim  sąsiedztwie przystanków isntniejących jest uzasadniona.

2. Adam Bucki
Brak zgody na wejście w działkę, wniosek o 

przeniesienie ścieżki.
Wniosek został wycofany przez składającego.

3. Aneta Małas
Brak zgody na wejście w działkę, określenie 

powierzchni zajęcia działki
Pow zajęta pod pas DW764 ok. 101 m2. Przewidziane jest odszkodowanie za zajęty teren i ogrodzenie. Aby orgraniczyć wejście w działki 

prywatne za zgodą Inwestora  zrezygnowano z wydzielania pasa drogowego drogi gminnej. 

4. Adam Guła
Brak zgody na wejście w działkę. Istniejący 
wodociąg i przyłącz działki w tym miejscu.

Przewidziane jest odszkodowanie za zajęty teren i ogrodzenie. Istniejący wodociąg pod chodnikiem nie wymaga przebudowy.   Aby 
orgraniczyć wejście w działki prywatne za zgodą Inwestora  zrezygnowano z wydzielania pasa drogowego drogi gminnej. 

5. Maria Graham

Wniosek o szerszy zjazd na działkę nr 418, 
wniosek o wykonanie osobnego zjazdu na działkę 

432/1, 433/1,
wniosek o szerszy zjazd na działki 507, 508.

Wniosek o szerszy zjazd na działkę nr 418 obr. Wola Osowa został uwzględniony i zaplanowano zjazd szerokości 5 m. 
Zjazd na działkę 432/1 I 433/1 jest przewidziany z jezdni drogi serwisowej - uwzględniono wykonanie osobnych zjazdów. 

Zjazd na działkę 507 będzie możliwy na całej długości przylegającej drogi serwisowej z uwagi na brak rowu pomiędzy działką a drogą 
serwisową, zjazd na dz 508 uwzględniono zjazd szerokości 5 m.

6. Piotr Mucha
Poszerzenie zjazdu, brak zgody na lokalizacje 

przystanku.
Uwzględniono poszerzenie zjazdu do 5m. 

Uwaga niezasadna. Lokalizacja zatok w możliwie bliskim  sąsiedztwie przystanków isntniejących jest uzasadniona.

7. Dorota Bielecka
Brak zgody na wejście w działkę, przeniesienie 

ogrodzenia i przebudowę zjazdu.
Uwaga niezasadna. Zjazd na działkę zostanie wybudowany w ramach inwestycji, natomiast za ogrodzenie i teren pod działkę zostanie 

wypłacone odszkodowanie.

8. Zdzisław Małas

Brak zgody na wejście w teren. Udzielenie 
informacji na temat budowy zbiornika infiltracyjno-

odparowującego na działce wnioskodawcy oraz 
wykupu terenu.

Wartość działki zostanie ustalona przez rzeczoznawcę, odszkodowanie oraz koszty budowy zostaną pokryte przez Inwestora na 
późniejszym etapie postępowania.

9. Maria Strzyż

Brak zgody na wejście w działkę, propozycja rowu 
krytego w sąsiedztwie działki( tak jak przy działce 
34), obawa zniszczenia instalacji wodociągowej i 

kanalizacji.

Uwaga niezasadna. Przewidziane jest odszkodowanie za zajęty teren i ogrodzenie. Wszelkie istanalcje zostaną zabezpieczone. Istniejący 
wodociąg przebiegał będzie w sąseidztwie nowej linii pasa drogowego. Uwidocznione na mapach elementy kanalizacji sanitarnej 

pozostaną w odległości 1,8m od nowej granicy pasa drogowego. Budynek nr 34 znajduje się bliżej krawędzi jezdni i z tego powodu 
przewidziany jest tam rów kryty.

10. Jan Skuza Budowa nowego zjazdu na działkę 342/1
Uwaga niezasadna. W ramach inwestycji wykonane zostaną przebudowy zjazdów istniejących. Budowa nowego zjazdu należy do 

właściciela posesji.

11. Tadeusz Skrzypek
Wykonanie szerszego zjazdu na działki nr 411 i 412 

(wspólny zjazd)
Uwaga zostanie uwzględniona. Zostanie zaprojektowany wspólny zjazd szerokości 3,5+3,5 m.

12. Wiesława Dziedzic Budowa nowego zjazdu na działkę 383/2
Uwaga niezasadna. W ramach inwestycji wykonane zostaną przebudowy zjazdów istniejących. Budowa nowego zjazdu należy do 

właściciela posesji.

13. Katarzyna Zmarzlik
Budowa nowego zjazdu na działkę 388/1 (stary 
zjazd zniszczony przez firmę pogłębiającą rowy)

Uwaga niezasadna. W ramach inwestycji wykonane zostaną przebudowy zjazdów istniejących. Budowa nowego zjazdu należy do 
właściciela posesji.

14. Dorota Pyrek Oprowadzenie wód opadowych z działki Zostanie zaprojektowany wpust na działce wnioskodawcy z odprowadzeniem do rowu krytego.

15. Waldemar Wójcik

Brak zgody na realizację inwestycji, wniosek o 
informację na jakiej podstawie planowana jest 
inwestycja, prośba o informowacje o dalszym 

postępowaniu.

Inwestycja będzie realziwoana na podstawie ZRID - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2031 z późn. zm.), , za zajęty teraz zostanie wypłacone odszkodowanie.

Tabela Z1 - załącznik do Raportu z Kosultacji Społecznych „ŚWIETOKRZYSKA ŚCIEŻKA ROWEROWA – ODCINEK OD GRANICY GMINY STASZÓW DO SKRZYŻOWANIA Z DW 757 W M. STASZÓW: 
ROZBUDOWA DW 764 OD KM 45+907 DO KM 55+021”
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