
Sprawozdanie z przebiegu inwestycji budowy ścieżki rowerowej przy drodze 
wojewódzkiej 752 w msc. Św. Katarzyna i Podgórze. 

 1. 14.10.2015r. – zawarcie porozumienia pomiędzy Dyrektorem ŚPN w Bodzentynie, a 
burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn w sprawie wymiany gruntów z przeznaczeniem pod 
ścieżkę rowerową . 

2. Zawarcie przedwstępnych umów z właścicielami prywatnymi dotyczących nabycia gruntu 
pod planowaną budowę ścieżki rowerowej. (od 12.11.2015 r. do 11.01.2016r.) 

3. 15.01. 2016 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej. 

4. 21.03.2016r. Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji 
projektowej. 

5. 15.04.2016 r. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
ścieżki rowerowej. 

6. 07.07.2016r. Podpisanie pre-umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. 

7.14.03.2017 r. Spotkanie burmistrza Dariusza Skiby w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach z 
panią Ingą Matuszewską- zastępcą dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości , 
Zenonem Kubickim- projektantem , Karolem Rożkiem- zastępcą dyrektora ŚZDW , Piotrem 
Szafrańcem- kierownikiem referatu BRO w Bodzentynie w sprawie budowy ścieżki 
rowerowej w oparciu o ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). 

8. 16.03.2017r. Spotkanie przedstawicieli UMiG w Bodzentynie z przedstawicielami ŚPN w 
sprawie budowy ścieżki rowerowej. 

9. 30.03.2017r. Zawarcie aneksu nr 1 z Zenonem Kubickim na opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę ścieżki rowerowej. 

10. 30.03.2017r. Zatwierdzenie wstępnych projektów podziału działek pod budowę ścieżki 
rowerowej. 

11. 03.07.2017r. Zlecenie wykonania operatów szacunkowych nieruchomości 
przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej . 

12. 04.07.2017r. Złożenie map do Starostwa Powiatowego w Kielcach celem 
zaewidencjonowania. 

13. 21.08.2017r. Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie działek położonych w obrębie Psary Kąty o łącznej powierzchni 1, 80 ha. 

14. 08.09.2017r. Przesłanie do ŚPN w Bodzentynie wykazu działek przeznaczonych do 
wymiany pod budowę ścieżki rowerowej. 

15. 05.10.2017r. Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości przeznaczonych 
pod budowę ścieżki rowerowej . 



16. 23.11.2017 r. Podpisanie Aneksu nr 2 z projektantem Zenonem Kubickim w sprawie 
przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej. 

17. 27.11.2017r. Ponowne przesłanie do ŚPN w Bodzentynie wykazu działek przeznaczonych 
do wymiany pod budowę ścieżki rowerowej (działki Psary Kąty- Święta Katarzyna) . 

18. 20.12.2018r. Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie zawierająca zgodę na nabycie 
działek przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej. 

19. 29.12.2017r. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Kielcach o ujawnienie w 
ewidencji gruntów podziałów dotyczących budowy ścieżki rowerowej. 

20. 29.12.2017r. Podpisanie aktu notarialnego z panem Marianem Lipcem. 

21. 20.12.2017 r. Złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

22. 29.12.2017r. Pismo do ŚPN w Bodzentynie w sprawie wymiany działek pod budowę 
ścieżki rowerowej . 

23. 16.01.2018 r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielami działek położonych w 
obrębie geodezyjnym Psary Kąty z przeznaczeniem na zamianę ze ŚPN w Bodzentynie. 

24. 30.01.2018 r. Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości ze ŚPN . 

25. 30.01.2018r. Podpisanie aneksu z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie przedłużenia terminu na złożenie kompletnej dokumentacji do 30.06.2018r. 

26. 20.02.2018r. Wniosek do Ministra Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo od 
zakazów obowiązujących w ŚPN. 

27. 20.02.2018r. Pismo ŚPN do Ministra Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie zamiany gruntów pomiędzy ŚPN a Gminą Bodzentyn. 

28. 07.03.2018 r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielami działek położonych w 
obrębie geodezyjnym Św. Katarzyna i Celiny- Podgórze. 

29. 15.03.2018r. Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego . 

30. 16.03.2018r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielami działek położonych w obrębie 
Św. Katarzyna . 

31. 27.04.2018r. Pismo do ŚPN z prośbą o przyspieszenie czynności związanych z wymianą 
gruntów pod ścieżkę rowerową. 

32. 11.05.2018r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielami działki położonej w obrębie 
ŚW. Katarzyna. 



33. 22.05.2018r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielem działki położonej w obrębie 
Celiny- Podgórze. 

34. 24.05.2018r. Zgoda Ministra Środowiska na zamianę gruntów pomiędzy ŚPN a Gminą 
Bodzentyn. 

35. 29.05.2018r. Podpisanie Aktu Notarialnego w formie zamiany pomiędzy ŚPN a Gminą 
Bodzentyn. 

36. 05.06.2018r. Decyzja Ministra Środowiska zezwalająca na odstępstwa od zakazów 
obowiązujących na obszarze parków narodowych (art. 15 ust. 1). 

37. 30.05.2018r. Złożenie wniosku od Starostwa Powiatowego w Kielcach o pozwolenie na 
budowę. 

38. 30.05.2018r. zgłoszenie do Urzędu Wojewódzkiego prowadzenie robót budowlanych w 
pasie drogowym DW 752 na terenie gminy Górno. 

39. 16.07.2018r. zgłoszenie do Urzędu Wojewódzkiego prowadzenie robót budowlanych w 
pasie drogowym DW 752 na terenie gminy Bodzentyn. 

40. 02.08.2018 r. wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 752 na odcinku Święta Katarzyna-Celiny-Podgórze przez Starostę 
Kieleckiego. 

41. 14.08. 2018 r. w Świętej Katarzynie burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba podpisał umowę na 
dofinansowanie budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Święta 
Katarzyna-Celiny-Podgórze  z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem.  

42. 08.10 2018 r ogłoszenie przetargu na budowę ścieżki (unieważniony) 

43. 03.12.2018 r. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego przenosząca zamiar wykonania robót w 
zakresie ścieżki rowerowej i zgłoszenie ze Świętokrzyskiego  Zarządu Dróg Wojewódzkich na Gminę 
Bodzentyn. 

44. 20.12.2018 r. Umowa użyczenia gruntu stanowiącego pas drogi wojewódzkiej między 
Województwem Świętokrzyskim a Gminą Bodzentyn. 

45. 20.12.2018 r  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 752 – etap I roboty przygotowawcze”. 

46. 27.12.2018 r. Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego ( ze 
wszystkimi wymaganymi dokumentami) 

47.  15.01.2019 r. w siedzibie Urzędu i Miasta Bodzentyn została podpisana umowa pomiędzy  

Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą a wykonawcą  P.B.U MARBURK ul. 

Radomska 10/18, 26-400 Przysucha reprezentowane przez Marcina Jakubczyka na zadanie p.n. 

„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 – etap I roboty przygotowawcze”. 

W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca dokona wytyczenia ścieżki rowerowej oraz 

wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i odwozem drewna poza teren budowy. 


