
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

IF-AB.7820.2.2018.AK
Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU 

NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Na- podstawie art. l l a  ust. 1, art. 11 f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 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,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 24/18 z dnia 28 września 2018 r. udzielił Inwestorowi 
-  Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika 
Pana Jacka Mozalewskiego, Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami
1 Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców 
Śląskich 186, 53-139 Wrocław, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 (klasy GP) w km od około 19+613,82 
do km około 20+279,44, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3236D (klasy Z) 
oraz drogą wojewódzką nr 392 (klasy G) w ramach zadania nazwanego przez Inwestora:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze 
krajowej nr 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka w ramach Programu Budowy 
Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

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

I. Zajęcia stałe:
Tabela nr 1 -  nieruchom ości w chodzące w pas drogowy drogi krajowej nr 33 (budowa):

L.p. Obręb AM

N r działki Powierzchnia zajęcia stałego działki 
przeznaczonej pod inwestycję 

[ha]Przed
podziałem

Po
podziale pod inwestycję

1. 0020 Pławnica 1 207/2 > 0.0012

2. 0020 Pławnica 2 14/2 14/5 0.0049

3. 0003 Zacisze 2 194 194/1 0.0213

4. 0003 Zacisze 2 207 207/1 0.0027

T abela  n r  2 -  n ieruchom ość wchodząca w pas drogoy/y drogi wojewódzkie^

L.p. Obręb AM
Nr działki Powierzchnia zajęcia stałego działki 

przeznaczonej pod inwestycję 
[ha]Przed

podziałem
Po

podziale pod inwestycję

1. 0020 Pławnica 1 207/1 207/3 0,0013

nr 392 (budowa):
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Tabela nr 3 -  nieruchom ość wchodząca w pas drogowy drogi powiatowej nr 3236D (budowa):

Nr działki
Powierzchnia zajęcia stałego działki 

przeznaczonej pod inwestycję 
[ha]

L.p. Obręb AM
Przed

podziałem
Po

podziale pod inwestycję

1. 0003 Zacisze 2 194 194/2 0.0061

Tabela nr 4 - nieruchom ości, na których prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia  
o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchomością 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, z późn. zm.) 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 krajowej
nr 33:

L.p. Obręb AM

Nr działki Powierzchnia zajęcia 
stałego działki 

przeznaczonej pod 
inwestycję 

[ha]

Właściciel/ Użytkownik 
wieczysty/Zarządca Nieruchomości 

wg ewidencji

W łaściciel/ 
Użytkownik 
wieczysty/ 
Zarządca 

Nieruchomości 
wg KW

Przed
podziałem

Po
podziale

1 0003 Zacisze 2 60 -

Pow. całkowita 
wg wypisów -  3.5327

Pow. pod inwestycję -  
0.8470

Skarb Państwa 
Trwały zarząd:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, ul. W ronia 53 

00-874 Warszawa

Skarb Państwa - 
Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych 
i Autostrad

2 0004
Niedźwiedna

1 199 -

Pow. całkowita wg 
wypisów -  0.0506

Pow. pod inwestycję -  
0.0506

Skarb Państwa 
Trwały zarząd:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, ul. W ronia 53 

00-874 Warszawa

Skarb Państwa - 
Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych 
i Autostrad

3 0020
Plawnica 1 553/1 -

Pow. całkowita wg 
wypisów -  0.0873

Pow. pod inwestycję -  
0.0873

Skarb Państwa 
Trwały zarząd:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, ul. W ronia 53 

00-874 Warszawa

Skarb Państwa - 
Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych i 

Autostrad

4 0020
Plawnica

2 14/4 -

Pow. całkowita wg 
wypisów -  0.0233

Pow. pod inwestycję -  
0.0233

Skarb Państwa 
Trwały zarząd:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, ul. W ronia 53 

00-874 Warszawa

Skarb Państwa - 
Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych i 

Autostrad

5
0020

Plawnica
2 15/1 -

Pow. całkowita wg 
wypisów -  1.1194

Pow. pod inwestycję -  
0.8931

Skarb Państwa 
Trwały zarząd:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, ul. W ronia 53 

00-874 Warszawa

Skarb Państwa - 
Generalna 

D yrekcja Dróg 
Krajowych 
i Autostrad

6 0020
Pławnica

2 15/2 -

Pow. całkowita wg 
w ypisów -0 .3 1

Pow. pod inwestycję -  
0.3065

... Skarb Państwa 
Trwały zarząd:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, ul. W ronia 53 

00-874 Warszawa

Skarb Państw a - 
Generalna 

D yrekcja Dróg 
Krajowych 
i Autostrad
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II. Zajęcia czasowe
Tabela nr 5 - nieruchom ości zajęte dla celów obowiązku dokonania budowy sieci uzbrojenia terenu  
oraz przebudowy innych dróg publicznych, ograniczenie w korzystaniu z nieruchom ości oraz zezwolenie  
na wykonanie obowiązku budowy i przebudowy -  zgodnie z art. l l f  ust. 1 pkt 8 lit. e, lit. g, lit. i, lit. j -  
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
a także nieruchom ości, na których prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 33

L.p. Obręb AM

N r działki

Pow.
czas.

zajęcia
[ha]

Cel czas. zajęcia
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Przed
podzia
-łem

Po
podzia

-le

1.
0004

Niedźwiedna 1 27 - 0.0911
Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3236D 
(klasa Z)

Nie Tak Nie

2. 0020
Pławnica

1 553/2 - 0.0209
Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D 

(klasa Z)
Nie Tak Nie

3. 0020
Pławnica

1 553/3 - 0.4688

Przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 392 (klasa G)

Budowa sieci elektroenergetycznej

Nie Nie Tak

4. 0020
Pławnica

1 556 - 0.1751 Budowa sieci elektroenergetycznej Nie Nie Tak

5. 0020
Pławnica

1 211/1 - 0.0083

Budowa sieci elektroenergetycznej - 
podłączenie projektowanego kabla 

elektroenergetycznego do słupa 
znajdującego się na nieruchomości

Tak Tak Nie

Wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdziła podział 
nieruchomości gruntowych przeprowadzony w następujący sposób:
Tabela nr 6

Lp. Obręb AM

Stan przed podziałem Stan po podziale

Nr
działki

Powierzchnia 
działki [ha]

Nr działki 
projektowanej

Powierzchnia działki [ha]

1 0003
Zacisze

AM-2 207 0.0177
207/1 0.0027

207/2 0.0150

2 0003
Zacisze

AM-2 194 0.9197

194/1 0,0213

194/2 0.0061

194/3 0.8923

3
0020

Pławnica AM-2
14/2 1.47 14/5 0.0049

14/6 1.47

4
0020

Pławnica AM-1 207/1 0.92
207/3 0.0013

207/4 0.92





oraz orzekła w zakresie przejścia prawa własności jak poniżej: 

Niżej wymienione nieruchomości przeznaczone pod pas drogowy drogi krajowej
nr 33 (tabela nr 7), oznaczone wg katastru nieruchomości, przechodzą z mocy prawa 
na własność Skarbu Państwa, w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym 
w odrębnym postępowaniu (art. 12 ust. 4 pkt 1 i ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych):
Tabela nr 7

Nr działki
Powierzchnia zajęcia stałego działki 

przeznaczonej pod inwestycję 
[ha]

L.p. Obręb AM
Przed

podziałem
Po

podziale pod inwestycję

1 0020 Pławnica 1 207/2 - 0.0012

2 0020 Pławnica 2 14/2 14/5 0.0049

3 0003 Zacisze 2 194 194/1 0.0213

4 0003 Zacisze 2 207 207/1 0.0027

Niżej wymieniona nieruchomość przeznaczona pod pas drogowy drogi 
wojewódzkiej Nr 392 (tabela nr 8), oznaczona wg katastru nieruchomości, przechodzi 
z mocy prawa na własność Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna, 
za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu (art. 12 ust. 4 pkt 1 i ust. 4a 
cyt. wyżej ustawy):
Tabela nr 8

L.p. Obręb AM

Nr działki Powierzchnia 
zajęcia stałego 

działki 
przeznaczonej 
pod inwestycję 

[ha]

Przed
podziałem

Po
podziale pod 

inwestycję

1 0020 Pławnica 1 207/1 207/3 0,0013

Zgodnie z treścią decyzji, własność wskazanej w tabeli nr 8 nieruchomości winna 
zostać przekazana ze Skarbu Państwa na rzecz Województwa Dolnośląskiego po oddaniu 
do użytkowania wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 392. Powyższe zgodne jest 
z zasadą wyrażoną w art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222, z późn. zm.), zgodnie z którą drogi wojewódzkie 
stanowią własność właściwego samorządu województwa. W myśl art. 11 f  ust. 2a ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do przekazania 
wybudowanego i oddanego do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej na rzecz właściwego 
zarządcy drogi tj. Zarządu Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 
ustawy o drogach publicznych.

Niżej wymieniona nieruchomość przeznaczona pod pas drogowy drogi powiatowej 
nr 3236D (tabela nr 9), oznaczona wg katastru nieruchomości, przechodzi z mocy prawa 
na własność Skarbu Państwa, z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna, 
za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu (art. 12 ust. 4 pkt 1 i ust. 4a 
cyt. wyżej ustawy):
Tabela nr 9

L.p. Obręb AM

N r działki
Powierzchnia zajęcia stałego działki 

przeznaczonej pod inwestycję 
[ha]Przed

podziałem
Po

podziale pod inwestycję

1 0003 Zacisze 2 194 194/2 0.0061
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Zgodnie z treścią decyzji, własność wskazanej w tabeli nr 9 nieruchomości winna 
zostać przekazana ze Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Kłodzkiego po oddaniu 
do użytkowania wybudowanego odcinka drogi powiatowej Nr 3236D. Powyższe zgodne jest 
z zasadą wyrażoną w art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którą drogi 
powiatowe stanowią własność samorządu powiatu. W myśl art. l l f  ust. 2a ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do przekazania 
wybudowanego i oddanego do użytkowania odcinka drogi powiatowej Nr 3236D na rzecz 
właściwego zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Kłodzkiego, zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 
ustawy o drogach publicznych.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 24/18 wydanej dnia 28 września 
2018 r., zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Płac Powstańców Warszawy 1, pokój 2111, w godzinach w godzinach pracy 
Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
23 października 2018 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 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 06 listopada 2018 r.
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