Wrocław, dnia 9 sierpnia 2018 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.12.2017.ES2
(dotyczy: IF-AB.7820.31.2017.ES2)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 36a 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. 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 2018 r.,
poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Panią Lidię Markowską Dyrektora
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu,
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającego przez pełnomocnika Pana
Jarosława Wawrzaszeka, złożony w dniu 3 lipca 2018 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji
Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r., zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej pn.: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035
drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól -- Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”,
poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego, w zakresie robót budowlanych
realizowanych na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:
Tabela nr 1
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 Prawo budowlane w związku z art. I l i ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - pas drogowy budowanej drogi
ekspresowej S3:

L.p.

Obręb

AM

Nr
działki

Pow.
KW

Zmiany

działki
[ha]

- zmiana zbiornika p.poż z podziemnego na naziemny

stalowy

(na granicy działek),
- zamiana konstrukcji i gabarytów magazynu soli,
- zmiana układu drogowego i zatoki postojowej przy
magazynie soli,
- zmiana obudowy ścian i poziomów posadzki
0013
1

Krzeczyn

1

28/13

LE1U/000213
30/9

w budynku magazynowym ( magazyn na znaki),

2,1707

- zmiana obudowy ścian i poziomów posadzki

Wielki

w budynku garażowo- warsztatowym,
- korekta trasy sieci kanalizacji deszczowej,
- korekta trasy sieci wodociągowej,
- korekta trasy zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- korekta trasy sieci energetycznej,
- utwardzenie terenu kostką betonową przy zbiorniku p.poż.

1

- zmiana zbiornika p.poż z podziemnego na naziemny
stalowy(na granicy działek),
- korekta trasy sieci kanalizacji deszczowej
0013
2

Krzeczyn
Wielki

1

958*

LE1U/000593
60/3

(od zbiornika p.poż),
0,3945

- korekta trasy sieci wodociągowej i studni wodomierzowej,
- korekta trasy zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- korekta trasy sieci energetycznej (przesunięcie poza obrys
fundamentu zbiornika p.poż),
- utwardzenie terenu kostką betonową przy zbiorniku p.poż.

* w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r. wykazana jako dz. nr 28/6, AM-1,
obręb 0013 Krzeczyn Wielki (numer ewidencyjny uległ zmianie)

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień
14 sierpnia 2018 r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Lubin, 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
28 sierpnia 2018 r.
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.
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