
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2018 r.
IF-AB.7820.13.2018.ES2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 1 la  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 -  Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej 
zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 
50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mirosława Kalata, 
złożony w dniu 10 lipca 2018 r., uzupełniony w dniu 10 sierpnia 2018 r. i uzupełniony pod 
względem formalnym w dniu 15 października 2018 r., w sprawie wydania decyzji
0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi 
wojewódzkiej nr 366 w miejscowości Podgórzyn, nazwanej przez Inwestora: „Rozwiązanie 
zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do zespołu szkolno-przedszkolnego 
w Podgórzynie -  rozwiązanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366
1 drogi powiatowej nr 2650D”.

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

Tabela nr 1 zajęcia stałe:

Nr działki
Powierzchnia zajęcia stałego działki 

przeznaczonej pod inwestycję 
[ha]

L.p. Obręb AM
Przed

podziałem
Po

podziale pod inwestycję

1 0005 Podgórzyn 3 600/1 600/36 0,0596

2 0005 Podqórzyn 3 599/35 599/36 0,0650
3 0005 Podgórzyn 1 602/4 - 0,2075

Tabela nr 2 zajęcia stale:
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 
wojewódzkiej nr 366
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L.p. Obręb AM

Nr działki Pow. 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

pod
inwestycję

1
0005

Podgórzyn 3 551/3 - 0,2610

Województwo Dolnośląskie 
Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego 
Wybrzeże J. Słowackiego 

12-14 
50-411 Wrocław

*

Skarb Państwa -  
Starosta Jeleniogórski

2
0005

Podgórzyn
3 602/3 - 0,1965

Województwo Dolnośląskie 
Dolnośląska Służba Dróg 

i Kolei 
ul. Krakowska 28 
50-425 Wrocław

Województwo
Dolnośląskie

3
0005

Podgórzyn
1 312/6 - 0,0072

Województwo Dolnośląskie 
Dolnośląska Służba Dróg 

i Kolei 
ul. Krakowska 28 
50-425 W rocław

Województwo
Dolnośląskie

* zgodnie z informacją uzyskaną od Inwestora, trwa regulowanie stanu prawnego w księdze wieczystej.

Tabela nr 3 zajęcia stale:
Rozbudow a drogi powiatowej nr 2650D

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

L.p. Obręb AM Przed
podziałem

Po
podziale

pod
inwestycję

1 0005
Podgórzyn 3 599/35 599/37 0,1211

Skarb Państwa 
Państwowe 

Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Śnieżka 
ul. Leśna 4a 

58-530 Kowary

Skarb Państwa - 
Starosta Jeleniogórski 

w zarządzie 
Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo "Śnieżka"

2
0005

Podgórzyn
3 448/3 448/8 0,0074

Gmina Podgórzyn 
ul. Żołnierska 13 

Podgórzyn
Gmina Podgórzyn

Tabela nr 4 zajęcia czasowe:
Nieruchom ości zajęte dla celów obowiązku budowy tym czasowego obiektu budowlanego, 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy urządzeń wodnych, przebudowy innych 
dróg publicznych i przebudowy zjazdów, ograniczenie w korzystaniu  
z nieruchom ości oraz zezwolenie na wykonanie wyżej wym ienionych robót budowlanych -  
zgodnie z art. l l f  ust. 1 pkt 8 lit. b, lit. e, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i, lit. j — ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

L.p. Obręb AM

Nr działki

Pow.
zajęcia
czaso
wego
działki

[ha]

Cel czasowego zajęcia
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Przed
podzia

łem

Po
podziale

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1
0005

Podqorzyn 3 448/3 448/7 0,0120
Przebudowa zjazdu na drogę 

wewnętrzną
tak tak nie

2
0005

Podgórzyn 3 599/35 599/38 0,0829
Przebudowa sieci 

wodociągowej, 
budowa drogi tymczasowej

tak tak nie
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3
0005

Podgórzyn 3 459/3 - 0,0270
Przebudowa zjazdu 

publicznego oraz budowa 
ścieżki rowerowej

nie tak nie

4 0005
Podqórzyn 3 600/1 600/37 0,1554 Budowa drogi tymczasowej tak tak nie

5 0005
Podqórzyn 3 459/30 - 0,0564 Przebudowa rowu 

odwadniającego nie tak nie

6
0005

Podqórzyn 3 448/2 - 0,0384
Przebudowa rowu 
odwadniającego nie tak nie

7 0005
Podgórzyn 3 602/1 - 0,2075

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2650D nie tak nie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
26 października 2018 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Podgórzyn, 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 9 listopada 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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