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

Wrocław, dnia 17 września 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 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,

Ze w dniu 17 września 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 23/18 zmienił własną decyzję 
Nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r., zezwalającą 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 projektu 
budowlanego zamiennego i zezwolenie na realizację wyżej wymienionej inwestycji drogowej, 
w przedmiocie robót budowlanych objętych tym projektem na niżej wymienionych 
nieruchomościach:
Tabela nr 1 Nieruchom 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 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 KW

Pow.
dziatki

[ha]
Zmiany

1

0013

Krzeczyn

Wielki

1 28/13
LE1U/00021

330/9 2,1707

-  zmiana zbiornika p.poż z podziemnego na naziemny 
stalowy ( na granicy działek),

-z a m ia n a  konstrukcji i gabarytów magazynu soli,

-z m ia n a  układu drogowego i zatoki postojowej przy 
magazynie soli,

-z m ia n a  obudowy ścian i poziomów posadzki 
w budynku magazynowym ( magazyn na znaki),

-z m ia n a  obudowy ścian i poziomów posadzki 
w budynku garażowo- warsztatowym,

-  korekta trasy sieci kanalizacji deszczowej,

-k o re k ta  trasy sieci wodociągowej,

-  korekta trasy zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 

-k o re k ta  trasy sieci energetycznej,

-u tw a rd ze n ie  terenu kostką betonową przy zbiorniku p.poż.

1



0013
Krzeczyn

Wielki

958* LE1U/00059 
360/3 0,3945

-z m ia n a  zbiornika p.poż z podziemnego na naziemny stalowy 
( na granicy działek),

-k o re k ta  trasy sieci kanalizacji deszczowej 
(od zbiornika p.poż),

-  korekta trasy sieci wodociągowej i studni wodomierzowej,

-  korekta trasy zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 

-k o re k ta  trasy sieci energetycznej (przesunięcie poza obrys
fundamentu zbiornika p.poż),

-u tw a rd ze n ie  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)

Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 23/18, wydanej dnia 17 września 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 19 września 
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 3 października 2018 r.

2


