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Dotyczy: Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000 – 0+168,62  

  

Opisując stan zaawansowania wznowionych prac projektowych, należy wspomnieć, że pierwotne prace 

projektowe zostały zakończone z dniem 25.09.2018r. kiedy to Starosta Nowotarski wydał pozytywną 

decyzję Nr Z-11/18 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla Rozbudowy ulicy Zalewowej  

w Nowym Targu w km 0+000 – 0+168,62. Jednakże w wyniku prowadzonego na wniosek Pani Tatiany 

Ochwat i Pana Piotra Ochwata postępowania odwoławczego, Wojewoda Małopolski dnia 25.04.2019r. 

uchylił decyzję Starosty Nowotarskiego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi 

pierwszej instancji. Po około 3 miesiącach, dnia 15.07.2019r. Starosta Nowotarski wysłał pismo 

wzywające Projektanta do uzupełnienia dokumentacji do dnia 05.08.2019r. Odliczając czas niezbędny 

na dotarcie pisma do adresata, Projektantowi pozostało około 10 dni na uzupełnienie wniosku. 

Uzupełnienie dokumentacji w ciągu tak krótkiego czasu było niemożliwe, gdyż polegałoby na złożeniu 

tak naprawdę nowej w swojej treści i zakresie dokumentacji projektowej z nowymi opiniami, 

uzgodnieniami i projektami branżowymi opracowanymi i zatwierdzonymi w oparciu o nowe warunki 

techniczne, które dopiero należało uzyskać. Reasumując, Projektant został zmuszony do wykonania  

w ciągu około 10 dni zakresu pracy, która pierwotnie trwała aż trzy lata, gdyż tyle czasu zajęło 

zdobywanie opinii, uzgodnień, warunków branżowych, opracowywanie pobocznych dokumentacji 

i zdobywanie pobocznych decyzji administracyjnych, które jako składowe dokumentacji projektowej 

stanowiły całość wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W efekcie 

tego złożono wniosek o przesunięcie terminu na uzupełnienie dokumentacji, jednakże wniosek ten nie 
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został pozytywnie rozpatrzony. Złożono stosowne odwołanie, ale i ono nie zostało uwzględnione.  

W związku z powyższym konieczne stało się rozpoczęcie wszystkich prac projektowych od nowa.  

W listopadzie 2019r. zlecono wykonanie nowej mapy do celów projektowych. Do dnia 15.03.2020r. 

uzyskano dokument wraz ze stosowną klauzulą.  

W listopadzie 2019r. złożono wniosek o wydanie nowych warunków technicznych w celu 

zabezpieczenia istniejącej sieci energetycznej. Do dnia 15.03.2020r. uzyskano warunki.  

Na przełomie stycznia i lutego 2020r. zlecono opracowanie projektu branży elektrycznej i oświetlenia 

ulicznego. 

Na dzień 15.03.2020r. opracowano wniosek o opinię dotyczącą realizacji inwestycji drogowej  

pn. „Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000 – 0+168,62” do Powiatowego Zarządu 

Dróg w Nowym Targu. 

Na dzień 15.03.2020r. opracowano wniosek o opinię dotyczącą realizacji inwestycji drogowej pn. 

„Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000 – 0+168,62” do Burmistrza Miasta Nowy 

Targ. 

Na dzień 15.03.2020r. opracowano wniosek o opinię dotyczącą realizacji inwestycji drogowej  

pn. „Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000 – 0+168,62” do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Na dzień 15.03.2020r. opracowano wniosek o opinię dotyczącą realizacji inwestycji drogowej  

pn. „Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000 – 0+168,62” do Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu . 

Na dzień 15.03.2020r. opracowano wniosek o opinię dotyczącą realizacji inwestycji drogowej  

pn. „Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000 – 0+168,62” do Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu. 

Na dzień 15.03.2020r. opracowano wniosek o opinię dotyczącą realizacji inwestycji drogowej  

pn. „Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000 – 0+168,62” do Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Krakowie. 

Na dzień 15.03.2020r. opracowano wniosek o opinię dotyczącą realizacji inwestycji drogowej  

pn. „Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000 – 0+168,62” do Dyrektora Okręgowego 

Urzędu Górniczego w Krakowie. 

Na dzień 15.03.2020r. opracowano wniosek o opinię dotyczącą realizacji inwestycji drogowej  

pn. „Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000 – 0+168,62” do Ministra Zdrowia. 

Na dzień 31.05.2020r. w przygotowaniu znajduje się wniosek o opinię dotyczącą realizacji inwestycji 

drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000 – 0+168,62” do Zarządu 

Województwa Małopolskiego  
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Na dzień 31.05.2020r. w przygotowaniu znajduje się opracowanie projektu branży elektrycznej  

i oświetlenia ulicznego.  

Na dzień 31.05.2020r. w przygotowaniu znajdują się opracowania niezbędne do złożenia wniosku  

o odstępstwo od warunków technicznych, tj. 

- Pozytywna opinia Zarządcy Drogi 

- Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu 

- Przekroje poprzeczne pasa drogowego w liniach rozgraniczających 

- Informacje o istniejącym i prognozowanym natężeniu ruchu pojazdów (w tym rowerów) / pieszych 

- Informacja o istniejącej i prognozowanej strukturze liczbowej, kierunkowej i rodzajowej pojazdów 

korzystających ze zjazdu / wjazdu / wyjazdu 

- Kartogramy ruchu na skrzyżowaniach 

- Pozytywna opinia innych zainteresowanych organów, tj. Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wody 

Polskie,  

Prace projektowe niezakończone na dzień 31.05.2020r. zostały przerwane lub zawieszone i ich 

realizacja uległa znacznemu wydłużeniu ze względu na nadzwyczajne okoliczności zewnętrzne,  

tj. wystąpienie pandemii koronawirusa, która uniemożliwiła bezpieczne i sprawne wykonywanie prac 

projektowych wedle dotychczasowej organizacji pracy i zgodnie z założonym harmonogramem.  

Wyżej opisane okoliczności są bezpośrednim skutkiem wprowadzenia na terenie Polski szczególnych 

rozwiązań prawnych mających na celu zapobieżenie / minimalizację rozprzestrzeniania się epidemii 

koronawirusa oraz zwalczanie zakażeń wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzeniania się powodowanej 

przez niego u ludzi choroby zakaźnej COVlD-19. Władze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadziły w tym 

celu w szczególności następujące regulacje: ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374) oraz związane  

z nią akty wykonawcze (m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu 

chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. 2020 r. poz. 375), czy rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku 

kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru 

epidemiologicznego (Dz.U. 2020 r. poz. 374)), potem rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 

(Dz.U. 2020 r. poz. 433), a następnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r. poz. 491). 

Przedmiotowe regulacje wraz z wejściem w życie wprowadzały odgórnie kolejne ograniczenia  

i restrykcje powodujące bezpośrednio dezaktualizację dotychczasowego trybu i organizacji prac 
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projektowych – wobec potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony wyższego dobra (zdrowia  

i życia ludzkiego). Mając na uwadze zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz 

wdrożone w związku z nią regulacje prawne zarówno sam Projektant, jak i zaangażowany przez niego 

do wykonania części prac personel, zmuszeni byli w trybie natychmiastowym wobec tych 

nadzwyczajnych okoliczności, celem ochrony pracowników, ich rodzin i społeczeństwa (zgodnie  

z regulacjami, wytycznymi, rekomendacjami władz państwowych) ograniczyć w znaczącym stopniu 

zasoby ludzkie zaangażowane do realizacji niniejszego projektu oraz przeorganizować w tym kontekście 

tryb i sposób wykonywania prac, co ma jednocześnie przełożenie na tempo i postęp prac projektowych. 

Faktyczne zmniejszenie zasobów ludzkich, jak również potrzeba zachowania szczególnej ostrożności 

epidemiologicznej wpływa na tempo wykonywania prac projektowych, które z uwagi na powyższe 

ulega w sposób oczywisty znacznemu czasowemu przedłużeniu. W szczególności konkretne etapy prac 

projektowych realizowane muszą być obecnie pojedynczo, sukcesywnie – z uwagi na ograniczenia  

w dostępności personelu, a nie jak dotąd, kiedy to poszczególne prace były realizowane jednocześnie, 

kilkutorowo przy większej liczebności zasobów. Ponadto z uwagi na wdrożone w ramach walki  

z rozprzestrzenianiem się epidemii restrykcje i ograniczenia w przemieszczaniu się, czy transporcie 

konieczne stało się przeorganizowanie przez Projektanta sposobu realizacji zamówienia. Biorąc pod 

uwagę okoliczności związane z koniecznością przestrzegania wdrażanych ogólnie zaleceń 

epidemiologicznych w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i mających na celu 

zminimalizowanie niebezpieczeństwa powiększenia się liczby zarażonych COVID-19, co ma z kolei 

bezpośrednie przełożenie na wykonywanie prac projektowych (w kontekście zmiany sposobu ich 

wykonywania powodującej rozłożenie w czasie ich realizacji) koniecznym stało się częściowe 

zawieszenie, przerwanie oraz znaczne wydłużenie procesu projektowania.  

W momencie wdrożenia pierwszych regulacji prawnych związanych z walką z koronawirusem 

wprowadzających w tym kontekście już pewne restrykcje i ograniczenia mające przełożenie 

na tryb realizacji prac projektowych (pierwszy tydzień marca 2020r.) na ukończeniu 

były już prace opisane w pkt. „Na dzień 31.05.2020r. w przygotowaniu (…)” jednakże obecnie panująca 

sytuacja nie pozwala na ich ukończenie do dnia dzisiejszego. Obecnie nie jest możliwe uzyskanie decyzji 

administracyjnych, gdyż terminy określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego straciły swoją 

aktualność, a terminy postępowań administracyjnych biegną przez okres czasu określony w KPA, licząc 

od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Jak powszechnie wiadomo, nie znana 

jest data ustania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, tak więc nie znany jest termin 

ukończenia prowadzonych prac projektowych. 

Równie dużym problemem dla samego Projektanta stały się znacznie ograniczone możliwości 

zarobkowania, co uczyniło go potencjalną, finansową ofiarą epidemii koronawirusa. Obecnie 

przedsiębiorstwo Projektanta nie uzyskało żadnego przychodu od marca b.r. i w związku z tym stara się 

o pomoc z rządowych programów wsparcia. Niestety na chwilę obecną sytuacja finansowa 

przedsiębiorstwa jest na tyle zła, że skutecznie utrudnia prowadzenie (brak środków finansowych) prac 

projektowych. Niemniej jednak Projektant dotrzymuje wszelkich starań aby prace projektowe, choć  
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w znacznie ograniczonym zakresie i zwolnionym tempie nadal były prowadzone i zobowiązuje się do 

ich wznowienia w pełnym zakresie jak tylko będzie to możliwe.  

  

  

 

 

 

     

   Grzegorz Szczurek 


