
POLECONY
Za zwrotnym po5wiadczenjem| 

odblofu ___
Ur2^d MarszalkoMVski Wojewodziwa Dolnoilil^kieBO i

ul- Walonska 3 5. 50-413 WrodaviWfQQjayy 
KANCELARIA OGOLNA 'GDDKiA , dnia

Lidia Markowska 
Dyrektor Oddziatu

wptyn^ic \ 0 -03' 2020

ilosc zal... .
..... podpis

RPW/33674/2020 P 
Data:2020-03-10

godz,
O.WR.I-2.532.5.2020.1.ko

ZPO/bez PO.

KANCPI.apiA OGOLNA
Minister Kiimatu 
za po^rednictwem
Marszatka Wojewddztwa DolnoSi^skiego 

Wydziat Srodowiska 

ui. Waiohska 3-5 

50 - 413 Wrodaw

lego

0 -03- 2020
godz...........

ZPO/bez PO.
ilosc zaf...

.... podpis

Odwotanie od decyzji Marszatka Wojewddztwa Dolnosiqskiego 

z dnia 21 iutego 2020 r. sygn. DOW-5-IV.7033.1.2019.DA

Na podstawie art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania 

administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), niniejszym wnosz^ odwotanie od ww. decyzji, 

otrzymanej w dniu 25 iutego 2020 r.

Wydanej decyzji zarzucam naruszenie art. 7 i art. 77 oraz art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego poprzez:

1. nieuwzgl^dnienie w pkt I decyzji wszystkich terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w miejscowoki Maiin (przysiotek Kalina) i terenow zabudowy mieszkaniowo - ustugowej 

miejscowosci Kryniczno, na terenie ktorych nalezy ograniczyc oddziatywanie akustyczne drogi

S5,

2. niewykazanie w uzasadnieniu decyzji podstawy klasyfikacji terenow chronionych akustycznie tj. 

dziaiki nr 61/4 obr^b Kryniczno I dziatki nr 199/8 obr^b Kryniczno,

W opardu o powyzsze wnosz^ o zmian^ decyzji.

Ponadto wnosz^ o sprostowanie oczywistej omytki w zakresie numeru przywotanej w uzasadnieniu 

decyzji uchwaty nr VI/XXVI/233/13 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uzasadnienie

W pkt I decyzji organ natozyt obowi^zek ograniczenia oddziatywania akustycznego drogi S5 

do dopuszczalnych poziomow hatasu na terenach chronionych akustycznie, wskazuj^c poszczegolne
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dzia^ki ewidencyjne. W uzasadnieniu decyzji wskazano „W przedmiotowej lokalizacji, dopuszczalny 

poziom haiasu na granicy (erenow chronionych akustycznie jest przekroczony 0,2-3,7 dB w 14 

punktach receptorowych w porze dnia i 0,2-2,4 dB w 17 punktach w porze nocy.", jednakze bior^c 

pod uwag^ przed^ozon^ dokumentacj^ - analiz^ porealizacyjn^ na podstawie ktorej organ 

wyd^gn^l ww. wniosek, nalezy wskazac, ze organ nie uwzgl^dnif w pkt I decyzji nast^puj^cych 

dziatek ewidencyjnych:

a) dzialki nr 107/2 i/lub 108/9 obr^b Malin, na granicy ktorych ziokaiizowano punkt receptorowy 

248, w ktorym stwierdzono przekroczenie dopuszczainego poziomu haiasu w porze nocy o 0,3

dB,

b) dzialki nr 61/5 obr^b Kryniczno, na granicy ktorej ziokaiizowano punkt receptorowy 279, w 

ktorym stwierdzono przekroczenie dopuszczainego poziomu haiasu w porze nocy o 0,9 dB, 

ani nie zawarl w uzasadnieniu decyzji wyjasnieh w zakresie nieuwzgi^dnienia powyzszych dzialek. 

Niniejsze nie powoduje zmian w zakresie okreslonych w pkt I decyzji ekranow akustycznych.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazano, ze „Klasyfikacj^ (erenow chronionych akustycznie 

okreslono na podstawie zapisow miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego przyj^tego 

uchwal4_ nr III/XXXI/243/01 Rady Gminy Wisznia Maia z dnia 12 wrzesnia 201 r. oraz uchwal^ nr 

VI/XXVI/233/13 Rady Gminy Wisznia Maia z dnia 30 stycznia 2013 r.", jednakze ww. miejscowe 

piany zagospodarowania przestrzennego nie obejmuj^ dzialki nr 61/4 obr^b Kryniczno oraz dzialki 

199/8 obr^b Kryniczno. Wobec powyzszego organ nie wskazal podstawy zakwalifikowania dzialki nr 

61/4 obr^b Kryniczno jako terenu mieszkaniowo - usiugowego oraz dzialki nr 199/8 obr^b 

Kryniczno jako terenu rekreacyjno - wypoczynkowego.

Ponadto w uzasadnieniu decyzji znajduje si^ oczywista omylka w numerze uchwaly Rady 

Gminy Wisznia Mala z dnia 30 stycznia 2013 r., gdyz wskazano uchwaly nr VI/XXVI/233/13 a 

powinna bye uchwala nr VI/XXVI/232/13.

Z tych wzgi^dow wnioski zawarte w odwolaniu s^ uzasadnione.

^ r
DYREI^^

mgr inz. Lidia Markowska

Zal^cznik;
1. potwierdzony notariainie odpis pelnomocnictwa Pani Lidii Markowskiej - Dyrektora Oddzialu,

Do wiadomoki: 
1. KPS5w/m,
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GENERALNY DYREKTOR 
DR6G KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

^^wietnia 2017 r.
Warszawa, dnia

BDG.WL.Oll. .2017

PEtNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 96, art. 98 i art. 106 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), art. 67 § 2 i art. 86 ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post^powania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz.

34 ustawy z dnia 30 slerpnia Prawo2002 r.1822, z pozn. zm.), art.
0 postepowaniu przed s^dami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z pozn.

Kodeks post^powania1960 r.32 ustawy z dnia 14 czerwcazm.), art.
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pozn. zm.)

udzielam petnomocnictwa 

Pani Lidii Markowskiej
Dyrektorowi Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

we Wroctawiu

do reprezentowania Skarbu Partstwa - Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 

i Autostrad lub Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych I Autostrad przed:

- organami administracjl publicznej,

- s^dami powszechnyml w sprawach cywilnych,

- s^dami administracyjnymi,

- organami rozstrzygaj^cyml spory w zakresie zamowleh publicznych.

organami egzekucyjnymi,
do sktadania oswiadczeh, wnioskow, podah, odwotah, skarg, zazaleh, apelacjiw tym

(srodkow prawnych) oraz wykonywania wszelkich innych czynnosci, jakie w zwi^zku

z dziataniem na podstawie petnomocnictwa okaz^ sIq konleczne

granlcach wtasciwosci Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych I Autostrad we
w

Wroctawiu.
ramach udzielonego petnomocnictwa, ustanawiacPetnomocnik ma prawo, w 

I odwotywac dalszych petnomocnikow.

Ninlejsze petnomocnictwo obowl^zuje 
stanowlsku Dyrektora Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych I Autostrad we

okresle wykonywania pracy naw

Wroctawiu.
gene, KNY DVpEKTC:,

iowrcH/Ajjiosidp6g
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Repertorium A numer 1972/2020

S"
Kancelaria Notarialna

Notariusze Warczak-Mandziak Sb Janicka spolka partnerska 
ul. Gwiazdzista nr 64 lok. 28/1, 53-413 Wroclaw

Poswiadczam, w tutejszej kancelarii notarialnej, zgodnosc tej kopii z okazanym mi
dokumentem.----------------------- ------------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------
Pobrano:.............................................. —------ --------------------------------------------- -------------------------- -.........—

a) taksc notarialna - na podstawie § 13 pkt 2) rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci 
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 
- w kwocie

b) podatek od towarow i uslug - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz 
art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i uslug 
w wysokosci 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie

5,00 zl,

1,15 zl.

Razem„==.=^---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
Wijbclawi''’dnia 05.03.2020 r. (piatego marca dwa tysiace dwudziestego roku).

6,15 zl.
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