
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.32.2017.ES2 
(dot. IF-AB.7820.48.2012.WW1)

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. l l a  ust. 1, art. l l f  ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) w związku z art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1257, z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 pkt 10 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1405, z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 3 sierpnia 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 19/18 zmienił własną decyzję 
Nr 2/13 z dnia 8 lutego 2013 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej” 
w ramach zadania „poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku 
od ul. Polanowickiej (AOW) do granicy miasta -  etap 2””, w zakresie zmiany układu 
drogowego poprzez budowę drogi rowerowej na całym odcinku i pasa rowerowego 
na odcinku od Polanowickiej Północnej do ul. Księgarskiej, likwidację zatok autobusowych, 
zawężenie jezdni, budowę sieci MKT, przebudowę oświetlenia i korektę odwodnienia drogi, 
poprzez:

I. zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego i zezwolenie na realizację wyżej 
wymienionej inwestycji drogowej, w przedmiocie robót budowlanych objętych projektem 
budowlanym zamiennym na niżej wymienionych nieruchomościach:
1. Zajęcia stale 

Tabela nr 1 zajęcia stałe:
N ieruchom ości, na których prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia  
o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchom ościam i 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 2018 r., poz. 1202, zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1276) w związku z  art. I l i  ust. 1 ustawy  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych -  
ul. Sulowska w e W rocławiu:

L.p. Obręb
Arkusz
mapy

Nr
działki

Pow. zajęcia 
stałego działki 
przeznaczonej 
pod inwestycję 

[ha]

W łaściciel/Użytkownik 
wieczysty/Za rząd ca 

Nieruchomości wg ewidencji

W łaściciel/Użytkownik wieczysty/ 
Zarządca Nieruchomości wg KW

1 Widawa 3 26 0,3942

własność: Skarb Państwa 
trwały zarząd: Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta we 

Wrocławiu
ul. Długa 49, 53-633 W rocław

Skarb Państwa -  Prezydent 
Wrocławia

1



2 Widawa 9 16/1 0.9706

własność: Skarb Państwa 
trwały zarząd: Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta we 

Wrocławiu
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Skarb Państwa -  Prezydent 
Wrocławia

3 Widawa 9 16/2 0.5377

własność: Skarb Państwa 
trwały zarząd: Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta we 

Wrocławiu
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Skarb Państwa -  Prezydent 
Wrocławia

4 Widawa 9 17/5 0.0116

własność: Skarb Państwa 
trwały zarząd: Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta we 

Wrocławiu
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Skarb Państwa -  Prezydent 
Wrocławia wykonujący zadania 

z zakresu administracji rządowej

5 Widawa 10 4/1 0.0025

własność: Skarb Państwa 
trwały zarząd: Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta we 

Wrocławiu
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Prezydent Wrocławia

6 Widawa 10 14 0.6435

własność: Skarb Państwa 
trwały zarząd: Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta we 

Wrocławiu
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Skarb Państwa -  Prezydent 
Wrocławia

Tabela 2 Nieruchom ość stanowiąca teren wody płynącej położona w części w liniach rozgraniczających  
teren inwestycji, nie wym agająca zatwierdzenia podziału:

L.p. Obręb AM Nrdz.
N rdz. 
w  dec. 
Nr 2/13

Pow. zajęcia 
działki 

przeznaczonej 
pod inwestycję 

[ha]

Cel zajęcia

Właściciel/ 
Użytkownik 

wieczysty/Zarządca 
Nieruchomości 
wg ewidencji

W łaściciel/ 
Użytkownik 

wieczysty/Zarządca 
Nieruchomości 

wę; KW

1 Widawa 10 3/2 3 * 0,0078

Wpięcie
wylotu

kanalizacji
deszczowej

Skarb Państwa 
Marszałek** 

Województwa 
Dolnośląskiego 

przez Dolnośląski 
Zarząd Melioracji 

i Urządzeń 
Wodnych we 

Wrocławiu

Prezydent Wrocławia 
wykonujący zadania 

z zakresu 
administracji 

rządowej 
Organ reprezentujący 

Skarb Państwa

* podział działki nr 3 zatwierdzony decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 25/14 z dnia 22 września 2014 r.,
** z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje uprawnienia 

właścicielskie Skarbu Państwa.

2. Zajęcia czasowe 

Tabela nr 3

Nieruchom ości zajęte dla celów obowiązku przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu, 
przebudowy innych dróg publicznych, przebudowy zjazdów, zezwolenie na wykonanie przebudowy  
i budowy -  zgodnie z art. l l f  ust. 1 pkt 8 lit. e, lit. g, lit. h, lit. j ustawy o szczególnych zasadach  
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie oświadczenia o 
posiadanym  prawie do dysponowania nieruchom ościam i 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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Widawa

4

21

Brak

0.0037 Przebudowa zjazdu nie tak nie

2 43 0.0046

Przebudowa drogi gminnej 
ul. Księgarska (G106631 D), 

przebudowa sygnalizacji 
świetlnej, budowa sieci MKT

nie nie tak

3

9

2/21 0.0012 Przebudowa sygnalizacji 
świetlnej budowa sieci MKT nie nie tak

4 7/7 0.0039

Przebudowa zjazdu nie tak nie

5 7/8 0.0027

6 8/7 0.0047 Przebudowa zjazdu nie tak nie

7 14/2 0.0034 Przebudowa zjazdu nie tak nie

8 22/5 0.0034 Przebudowa zjazdu nie tak nie

9 32/1 0.0013

Przebudowa zjazdu nie tak nie

10 32/2 0.0016

11 33/3 0.0020 Przebudowa zjazdu nie tak nie

12 33/5 0.0092 Przebudowa zjazdów

nie tak nie

13 34/1 0.0023 Przebudowa zjazdu

14 35/1 0.0024 Przebudowa zjazdu nie tak nie

15 35/2 0.0031 Przebudowa zjazdu nie tak nie

16 38/4 0.0018 Przebudowa zjazdu nie tak nie

17

10

7/2 0.0023 Przebudowa zjazdu nie tak nie

18 15 15 0.0153

Przebudowa drogi gminnej 
ulica Cholewkarska 

(G106540 D), 
budowa odwodnienia

nie nie tak

19

15

3/6

Brak

0.0041 Budowa sieci MKT

nie tak nie
20 2/1 0.0151

Przebudowa drogi gminnej 
ul. Polanowicka Północna 

(G106723 D), 
budowa sieci MKT
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21 19/1 1 0,0333 Przebudowa drogi 
ekspresowej S5 nie tak nie

Z uwagi na przedmiot zajęcia czasowego w decyzji nie wprowadzono ograniczeń, o których 
mowa w art. 1 l f  ust. 1 pkt 8 lit. i wymienionej ustawy.

II. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/18, wydanej dnia 3 sierpnia 2018 r. 
zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Powstańców 
Warszawy 1, pokój 2114, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 8 sierpnia 
2018 r. -  data 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, 
jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie 
czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym 
z dniem 22 sierpnia 2018 r.


