
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF. AB.7820.21.2018.ES2 
(dot. IF-AB.7820.44.2012.PL1)

Wrocław, dnia 16 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. l l a  ust. 1, art. l l f  ust. 3 i ust. 4 w związku z ust. 7 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 i art. 155 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r„ poz. 2096),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora -  Prezydent Wrocławia, 
działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jarosława Brody, złożony w dniu 
5 września 2018 r. i uzupełniony w dniu 8 listopada 2018 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego Nr 3/13 z dnia 8 lutego 2013 r., zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Osobowickiej (droga wojewódzka nr 327) na odcinku od 
Obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu”.

Zmiany realizowane będą na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych 
gruntów:

I. Zajęcia stale 

Tabela nr 1 zajęcia staie:
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 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 -  pas drogowy drogi wojewódzkiej 
nr 327 wyznaczony linią rozgraniczającą w decyzji W ojewody Dolnośląskiego N r 3/13 z dnia 8 lutego 
2013 r.:

L.p. Obręb AM Nr
działki

Pow.
działki

[ha]
Zmiany

1 Osobowi ce 23 2/9 dr 0,0669

Zmiana przebiegu projektowanej sieci MKT; rezygnacja 
z przebudowy sieci teletechnicznej; zmiana przebiegu sieci 
oświetlenia ulicznego; korekta przebiegu ścieżki rowerowej 
i chodnika.
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2 Osobowice 23 2/10 0,3274

Rezygnacja z rozbudowy pętli tramwajowej; zmiana przebiegu 
ścieżki rowerowej i chodnika w obrębie istniejącej pętli w  związku 
z rezygnacją z rozbudowy istn. pętli tramwajowej; budowa parkingu 
Park & Ride; rezygnacja z prac związanych z nowym układem 
trakcyjnym; zmiana lokalizacji słupów w związku 
z wydłużeniem i poszerzeniem istniejących peronów oraz nowym 
przebiegiem ciągów pieszych i rowerowych; remont części słupów 
trakcyjnych; zmiana przebiegów projektowanych sieci kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, teletechnicznej oraz 
kanałów technologicznych; unieczynnienie istniejącego 
oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowego na całym odcinku 
przebudowy; wykonanie nowego oświetlenia ulicznego w obrębie 
parkingu Park & Ride; wykonanie dodatkowego zasilania 
oświetlenia planu Wrocławia; wykonanie rezerwy dla zasilania 
tablic DiP na parkingu Park & Ride; wykonanie rezerwy dla 
zasilania szlabanu i monitoringu na parkingu Park & Ride.

3 Osobowice 23 5/2 dr 0,5224

Zmiana szerokości jezdni ul. Osobowickiej z 7,0 m do 6,0 m; 
rezygnacja z rozbudowy pętli tramwajowej; remont istniejącego 
torowiska; wydłużenie i poszerzenie istniejących peronów 
tramwajowych; budowa nowych peronów tramwajowych; zmiana 
przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika w  obrębie istniejącej pętli 
w związku z rezygnacją z rozbudowy istn. pętli tramwajowej; 
korekta przebiegu wschodniego odcinka ul. Krotoszyńskiej 
w związku z rezygnacją z rozbudowy pętli tramwajowej; rezygnacja 
z prac związanych z nowym układem trakcyjnym; zmiana 
lokalizacji słupów w związku z wydłużeniem i poszerzeniem 
istniejących peronów oraz nowym przebiegiem ciągów pieszych 
i rowerowych; remont części słupów trakcyjnych; zmiana 
przebiegów projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej 
oraz kanałów technologicznych; likwidacja fragmentu nieczynnej 
sieci gazowej; unieczynnienie istniejącego oświetlenia ulicznego 
napowietrzno-kablowego na całym odcinku przebudowy.

4 Osobowice 22 40/1 0,0332
Likwidacja przystanku autobusowego przy zatoce autobusowej; 
likwidacja ścieżki rowerowej; zmiana przebiegu chodnika; zmiana 
przebiegu sieci elektroenergetycznej.

5 Osobowice 22 1 dr 1.0721

zmiana szerokości jezdni ul. Osobowickiej z 7,0 m do 6,0 m; 
likwidacja odcinka ścieżki rowerowej od strony wałów po 
południowej stronie ul. Osobowickiej; wprowadzenie dodatkowych 
miejsc parkingowych wzdłuż ul. Osobowickiej; korekta i likwidacja 
nienormatywnych zatok parkingowych wzdłuż ul. Osobowickiej; 
korekta przebiegu odcinka ul. Krotoszyńskiej w związku 
z rezygnacją z rozbudowy pętli tramwajowej; zmiana przebiegu 
ścieżki rowerowej i chodnika w  obrębie istniejącej pętli oraz wzdłuż 
ul. Osobowickiej; likwidacja zatoki autobusowej w związku 
z poszerzeniem peronu tramwajowego; rezygnacja z prac 
związanych z nowym układem trakcyjnym; remont części słupów 
trakcyjnych; rezygnacja z przebudowy gazociągu; zmiana 
przebiegów projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej 
oraz kanałów technologicznych; likwidacja fragmentu nieczynnej 
sieci gazowej; budowa sieci elektroenergetycznej (zasilanie); 
wykonanie zasilania oświetlenia wiat przystankowych i tablic DIP; 
budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej.

6 Osobowice 22 11/5 0,0105
Korekta przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika; zmiana przebiegu 
sieci teletechnicznej, wodociągowej; budowa nowego fragmentu 
kanalizacji deszczowej.

7 Osobowice 20 45/1 dr 0,1561

Zmiana szerokości jezdni ul. Osobowickiej z 7,0 m do 6,0 m; 
korekta przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika; zmiana 
przebiegów projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej 
oraz kanałów technologicznych; likwidacja fragmentu nieczynnej 
sieci gazowej; budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej; 
korekta wlotu pl. Wyzwolenia.

8 Osobowice 19 20/3 0,0053 Budowa odcinka wodociągu; zmiana przebiegu ścieżki rowerowej.

9 Osobowice 19 20/5 0,0011
Budowa odcinka wodociągu; zmiana przebiegu ścieżki rowerowej; 
przebudowa sieci elektroenergetycznej.
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10 Osobowice 19 22 dr 0,5919

Zmiana szerokości jezdni ul. Osobowickiej z 7,0 m do 6,0 m; 
zmiana przebiegów projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej 
oraz kanałów technologicznych; likwidacja fragmentu nieczynnej 
sieci gazowej; korekta i likwidacja nienormatywnych zatok 
parkingowych wzdłuż ul. Osobowickiej; rezygnacja z przebudowy 
gazociągu; korekta wlotu ul. Ostrowskiej i Żywopłotowej, 
Micheleta; zmiana przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika; budowa 
nowego odcinka kanalizacji deszczowej; wykonanie zasilania 
oświetlenia wiat przystankowych; wykonanie zasilania tablic DiP 
na przystankach autobusowych.

11 Osobowice 15 5/2 dr 0,1711

Zmiana szerokości jezdni ul. Osobowickiej z 7,0 m do 6,0 m; 
zmiana przebiegów projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej 
oraz kanałów technologicznych; Likwidacja fragmentu nieczynnej 
sieci gazowej; budowa dodatkowego fragmentu ścieżki rowerowej 
po południowej stronie ul. Osobowickiej; zmiana przebiegu ścieżki 
rowerowej i chodnika; korekta wlotu ul. Lipskiej; rezygnacja 
z przebudowy gazociągu; wykonanie zasilania oświetlenia wiat 
przystankowych; wykonanie zasilania tablic DiP na przystankach 
autobusowych.

II. Zajęcia czasowe

Tabela nr 2 Nieruchom ości zajęte dla celów przebudowy sieci uzbrojenia terenu, objęte projektem  
budowlanym zam iennym z zezwoleniem  na w ykonanie tej przebudowy -  zgodnie z art. l l f  
ust. 1 pkt 8 lit. e, lit. j ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych:

L.p. Obręb AM N r
działki

Pow.
czas.

zajęcia
[ha]
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1. Osobowice 22 10/8 0,0019 Przebudowa sieci elektroenergetycznej. Tak

2. Osobowice 22 7/1 0,0016 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, 
elektroenergetycznej. Tak

3. Osobowice 19 21 0,0049 Przebudowa sieci elektroenergetycznej, oświetleniowej. Tak

4. Osobowice 16 1/1 0,0002 Przebudowa sieci elektroenergetycznej. Tak

5. Osobowice 15 3/25 0,0017 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Tak

Tabela nr 3 N ieruchom ości zajęte dla celów budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy  
urządzeń wodnych oraz przebudowy innych dróg publicznych objęte projektem  budowlanym  
zam iennym , na których prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia  
o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchom ościam i na cele budowlane, o którym mowa 
w a r t  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:

L.p. Obręb AM N r
działki
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1. Osobowice 23 2/8 0,0834 Przebudowa drogi krajowej nr 5; przebudowa sieci 
elektroenergetycznych; budowa kanału technologicznego. Tak

2. Osobowice 23 6 0,0013 Przebudowa sieci elektroenergetycznych. Tak

3. Osobowice 22 40/2 0,0057 Przebudowa sieci elektroenergetycznych, 
przebudowa sieci oświetleniowej. Tak
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4. Osobowice 22 39 0,0889
Budowa sieci oświetleniowej; budowa ścieżki rowerowej 
i chodnika. Tak

5. Osobowice 22 36 dr 0,5240

Przebudowa drogi gminnej nr G106626D -  
ul. Krotoszyńska; przebudowa sieci elektroenergetycznej, 
teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej; 
budowa kanału technologicznego; budowa sieci 
elektroenergetycznej (zasilanie); remont torowiska, remont 
i przebudowa sieci elektrotrakcyjnych.

Tak

6. Osobowice 22 32/1 0,0002 Przebudowa sieci elektroenergetycznych. Tak

7. Osobowice 22 43 0,0011 Przebudowa sieci elektroenergetycznej. Tak
8. Osobowice 22 30 0,0014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej. Tale
9. Osobowice 22 28dr 0,0009 Przebudowa sieci wodociągowej. Tak

10. Osobowice 22 11/9 0,0078 Przebudowa sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej. Tak

11. Osobowice 22 9/7 0,0018 Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
elektroenergetycznej. Tak

12. Osobowice 22 8 0,0013 Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej Tak
13. Osobowice 22 7/11 0,0005 Przebudowa sieci elektroenergetycznej. Tak

14. Osobowice 22 6/14 0,0022 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
elektroenergetycznej, wodociągowej. Tak

15. Osobowice 22 3 0,0120 Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Tak

16. Osobowice 22 2 dr 0,0112
Przebudowa drogi gminnej nr G106704D -
ul. Ostrzeszowska; odcinkowa likwidacja sieci gazowej;
przebudowa sieci elektroenergetycznej.

Tak

17. Osobowice 20 63/1 0,0024 Przebudowa sieci elektroenergetycznej; budowa sieci 
oświetleniowej; budowa kanału technologicznego. Tak

18. Osobowice 20 45/2 dr 0,1848

Przebudowa drogi gminnej nr G106820D -  pi. Wyzwolenia; 
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej; 
budowa kanału technologicznego; odcinkowa likwidacja 
sieci qazowej.

Tak

19. Osobowice 20 46 dr 0,0150
Przebudowa drogi gminnej nr G106591D -  ul. Jarocińska; 
przebudowa sieci wodociągowej; budowa kanału 
technologicznego.

Tak

20. Osobowice 20 33/1 dr 0,0019 Przebudowa drogi gminnej nr G106603D -  ui. Kapliczna; 
przebudowa sieci elektroenergetycznej, wodociągowej. Tak

21. Osobowice 19 37/13 0,0014 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
elektroenergetycznej. Tak

22. Osobowice 19 37/11 0,0046 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej. Tak
23. Osobowice 19 37/17 0,0026 Likwidacja sieci elektroenergetycznej. Tak

24. Osobowice 19 18/2 0,0012 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociąqowej. Tak

25. Osobowice 19 36 dr 0,0008 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Tak
26. Osobowice 19 35/1 0,0002 Przebudowa sieci wodociągowej. Tak
27. Osobowice 19 35/2 0,0011 Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Tak

28. Osobowice 19 35/3 0,0012 Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
elektroenergetycznej. Tak

29. Osobowice 19 33 0,0026 Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
elektroenergetycznej. Tak

30. Osobowice 19 32 0,0032 Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
elektroenergetycznej. Tak

31. Osobowice 19 30 0,0015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej, sanitarnej. Tak
32. Osobowice 19 29 0,0022 Przebudowa sieci wodociągowej, elektroenergetycznej. Tak

33. Osobowice 19 26 0,0037 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
elektroenergetycznej. Tak

34. Osobowice 19 25 0,0016 Przebudowa sieci elektroenergetycznej. Tak

35. Osobowice 19 17/2 0,0076 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
elektroenergetycznej. Tak

36. Osobowice 19 15/4 0,0004 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Tak

37. Osobowice 19 14/3 dr 0,0149
Przebudowa drogi gminnej nr G106703D -  ul. Ostrowska; 
przebudowa sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej; budowa kanału technologicznego.

Tak

38. Osobowice 19 14/5 dr 0,0048
Budowa kanału technologicznego; przebudowa sieci 
elektroenergetycznej. Tak

39. Osobowice 19 13/5 dr 0,0432

Przebudowa drogi gminnej nr G106703D -  ul. Ostrowska; 
przebudowa sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej; odcinkowa likwidacja 
sieci gazowej.

Tak
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40. Osobowice 19 2/7 0,0001 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Tak

41. Osobowice 19 1/4 dr 0,0174

Przebudowa drogi gminnej nr G106842D -  
ui. Żywopłotowa; przebudowa sieci teletechnicznej, 
elektroenergetycznej, wodociągowej; budowa kanału 
technologicznego.

Tak

42. Osobowice 15 3/20 0,0049
Przebudowa sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej. Tak

43. Osobowice 15 3/22 0,0011
Przebudowa sieci elektroenergetycznej, kanalizacji 
sanitarnej.

Tak

44. Osobowice 15 3/24 0,0020 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej. Tak

45. Osobowice 15 13 dr 0,0294
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 327 -  ul. Lipska; 
przebudowa sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, 
kanalizacji sanitarnej; budowa kanału technologicznego.

Tak

46. Osobowice 15 5/1 dr 0,3773

Przebudowa drogi gminnej nr G106701D -  ul. Osobowicka; 
przebudowa sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej; przebudowa 
i profilacja rowu.

Tak

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
20 listopada 2018 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia, w urzędowych publikatorach 
teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, 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 4 grudnia 
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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