
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.17.2017.ES2

Wrocław, dnia 19 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. l l a  ust. 1, art. l i d  ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1250) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora -  Prezydent Wrocławia, 
występującego przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, złożony w dniu 9 czerwca 
2017 r. i uzupełniony w dniu 6 lipca 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora:

„Rozbudowa ul. Maślickiej (droga wojewódzka nr 336) o zatokę autobusową wraz 
z przebudową chodników i ścieżki rowerowej oraz rozbudowa ul. Królewieckiej (droga 
gminna nr G106258D) o ciąg pieszo-rowerowy na szerokości działki nr 16/5, AM-11, 
obręb Maślice we Wrocławiu”.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych 
numerach ewidencyjnych gruntów:

Zajęcia stałe

Tabela nr la  Nieruchomości stanowiące pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 336 (ul. Maślicka):

L.p. Obręb AM

Nr działki Powierzchnia 
zajęcia stałego 

działki 
przeznaczonej 
pod inwestycję

[ha]

Właściciel/ 
Użytkownik 
wieczysty/ 
Zarządca 

Nieruchomości 
wg ewidencji

Właściciel/ 
Użytkownik 
wieczysty/ 
Zarządca 

Nieruchomości 
wg KW

Przed
podziałem

Po
podziale

pod
inwestycję

1 Maślice 11 16/5 16/8 0,0217 Haraj Przemysław 
Jerzy

Haraj Przemysław 
Jerzy

Tabela nr lb  Nieruchomości stanowiące pas drogowy drogi gminnej nr G106258D (ul. Królewiecka):

L.p. Obręb AM

Nr działki Powierzchnia 
zajęcia stałego 

działki 
przeznaczonej 
pod inwestycję 

[ha]

Właściciel/ 
Użytkownik 
wieczysty/ 
Zarządca 

Nieruchomości 
wg ewidencji

Właściciel/ 
Użytkownik 
wieczysty/ 
Zarządca 

Nieruchomości 
wg KW

Przed
podziałem

Po
podziale

pod
inwestycję

1 Maślice 11 16/5 16/10 0,0035 Haraj Przemysław 
Jerzy

Haraj Przemysław 
Jerzy



Tabela nr lc  Nieruchomości, na których prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, o którym 
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) w związku z art. I l i  ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -  istniejący pas drogowy 
drogi wojewódzkiej nr 336 (ul. Maślicka):

L.p. Obręb AM

Nr działki Powierzchnia 
zajęcia stałego 

działki 
przeznaczonej 
pod inwestycję 

[ha]

Właściciel/ 
Użytkownik 

wieczysty/ Zarządca 
Nieruchomości 
wg ewidencji

Właściciel/ 
Użytkownik 
wieczysty/ 
Zarządca 

Nieruchomości 
wg KW

Przed
podziałem

Po
podziale

pod
inwestycję

1 Maślice 11 2/2 - 0,0241

Województwo 
Dolnośląskie 
Zarząd Dróg 

i Utrzymania Miasta 
Długa 49 

53-633 Wrocław 
(trwały zarząd)

brak KW

2 Maślice 11 15/1 - 0,0035

Województwo 
Dolnośląskie 
Zarząd Dróg 

i Utrzymania Miasta 
Długa 49 

53-633 Wrocław 
(trwały zarząd)

Forszewska Joanna 
Forszewski 

Jarosław

3 Maślice 11 16/4 - 0,0498

Województwo 
Dolnośląskie 
Zarząd Dróg 

i Utrzymania Miasta 
Długa 49 

53-633 Wrocław 
(trwały zarząd)

Radłowska Urszula 
Radłowski Marian

4 Maślice 11 16/6 - 0,0185

Województwo 
Dolnośląskie 
Zarząd Dróg 

i Utrzymania Miasta 
Długa 49 

53-633 Wrocław 
(trwały zarząd)

Gmina Wrocław

Zajęcia czasowe 

Tabela nr 2
Nieruchomość zajęta dla celów przebudowy innej drogi publicznej -  zgodnie z art. l l f  ust. 1 pkt 8 

lit. g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
na której prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane w związku z art. I l i  ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych:
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Lp. Obręb AM

Nr działki

Pow.
zajęcia

ha
Cel zajęcia

Właściciel/
Użytkownik;
wieczysty/
Zarządca
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Po
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Maślice 11 16/7 - 0,0515

Przebudowa 
drogi innej 
kategorii -  

droga gminna 
G106258D 

(ulica 
Królewiecka)

Gmina Miejska 
Wrocław 

Zarząd Dróg 
i Utrzymania 

Miasta 
Długa 49 

53-633 Wrocław 
(trwały zarząd)

NIE NIE TAK

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy 
ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia, 
w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych 
urzędów oraz w prasie lokalnej.

W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony 
postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz 
składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, w pokoju nr 2114, 
w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze 
publicznego obwieszczenia.

Z  up,

Z-ca 
Wydziału
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