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

Wrocław, dnia 22 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 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) w związku z art. 49 i art. 155 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 
2018 r., poz. 2096, 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 2018 r., poz. 2081, zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1479)

zawiadamiam,

że w dniu 22 marca 2019 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 5/19 zmienił własną decyzję 
Nr 3/13 z dnia 8 lutego 2013 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
ulicy Osobowickiej (droga wojewódzka nr 327) na odcinku od Obwodnicy Śródmiejskiej do 
ul. Lipskiej we Wrocławiu”, poprzez:

I. zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego i zezwolenie na realizację wyżej 
wymienionej inwestycji drogowej, w przedmiocie robót budowlanych objętych projektem 
budowlanym zamiennym na niżej wymienionych nieruchomościach:

1. Zajęcia stale 
Tabela nr 1 zajęcia stałe:

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 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 Wojewody Dolnośląskiego Nr 3/13 z dnia 8 lutego 
2013 r.:

L.p. O bręb A M
Nr

dzia łk i

Pow.
dzia łk i

[ha]
Zm iany

1 O sobow ice 23 2/9 dr 0,0669

Zm iana przebiegu pro jektow anej s ieci MKT; rezygnacja 
z przebudow y sieci te le techn icznej; zm iana przebiegu sieci 
ośw ietlen ia  u licznego; korekta  przeb iegu śc ieżk i rowerowej 
i chodnika.
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2 O sobow ice 23 2/10 0,3274

R ezygnacja z rozbudow y pętli tram w ajow e j; zm iana przebiegu 
ścieżki rowerowej i chodnika w  ob ręb ie  istn ie jącej pętli w  zw iązku 
z rezygnacją z rozbudow y istn. pętli tram w ajow e j; budowa parkingu 
Park & Ride; rezygnacja z prac zw iązanych z nowym  układem  
trakcyjnym ; zm iana lokalizacji s łupów  w  zw iązku 
z w ydłużeniem  i poszerzeniem  istn ie jących peronów  oraz nowym  
przebieg iem  c iągów  pieszych i rowerow ych; rem ont części s łupów  
trakcyjnych; zm iana przeb iegów  pro jektow anych sieci kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, w odociągow e j, te le techn icznej oraz 
kanałów  technolog icznych; un ieczynnien ie  istn ie jącego 
ośw ietlenia u licznego napow ietrzno-kablow ego na całym  odcinku 
przebudowy; w ykonanie  nowego ośw ie tlen ia  ulicznego w  obrębie 
parkingu Park & Ride; w ykonanie  dodatkowego zas ilan ia  
ośw ietlenia planu W rocław ia ; w ykonan ie  rezerwy dla zas ilan ia  
tab lic  D iP na parkingu Park & Ride; w ykonanie  rezerwy dla 
zasilan ia  szlabanu i m onitoringu na parkinqu Park & Ride.

3 O sobow ice 23 5/2 dr 0,5224

Zm iana szerokości jezdn i ul. O sobow ick ie j z 7,0 m do 6,0 m; 
rezygnacja z rozbudow y pętli tram w ajow e j; rem ont istn ie jącego 
torow iska; w yd łużen ie  i poszerzen ie  istniejących peronów  
tram w ajow ych; budow a nowych pe ronów  tram w ajow ych; zm iana 
przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika w  obrębie istn ie jącej pętli 
w  zw iązku z rezygnacją  z rozbudow y istn. pętli tram w ajow ej; 
korekta  przebiegu w schodniego odcinka  ul. K rotoszyńskie j 
w  zw iązku z  rezygnacją  z rozbudow y pę tli tram w ajow ej; rezygnacja  
z prac zw iązanych z  nowym układem  trakcyjnym ; zm iana 
lokalizacji s łupów  w  zw iązku z w yd łużen iem  i poszerzen iem  
Istn ie jących pe ronów  oraz nowym  przebieg iem  ciągów  pieszych 
i rowerowych; rem ont części s łupów  trakcyjnych; zm iana 

p rzeb iegów  projektow anych sieci kanalizacji san itarne j, 
deszczowej, w odociągow ej, e lektroenergetyczne j, te le techn icznej 
oraz kanałów  techno log icznych; .likw idacja fragm entu n ieczynnej 
sieci gazowej; un ieczynnienie is tn ie jącego ośw ietlen ia  u licznego 
napow ietrzno-kab low ego na całym  odcinku przebudowy.

4 O sobow ice 22 40/1 0,0332
Likw idacja przystanku au tobusow ego przy zatoce autobusow ej; 
likw idacja ścieżki rowerowej; zm iana przeb iegu chodnika; zm iana 
przebiegu sieci e lektroenergetyczne j.

5 O sobow ice 22 1 dr 1.0721

zm iana szerokości jezdn i ul. O sobow ick ie j z 7,0 m do 6,0 m; 
likw idacja odcinka ścieżki rowerow e j od strony w a łów  po 
po łudniowej stron ie  ul. O sobow ickie j; w prow adzen ie  dodatkow ych 
m iejsc parkingowych w zdłuż ul. O sobow ick ie j; korekta i likw idacja 
n ienorm atyw nych za tok parkingow ych w zdłuż ul. O sobow ickie j; 
korekta przebiegu odcinka ul. K rotoszyńskie j w  zw iązku 
z rezygnacją z  rozbudow y pętli tram w ajow e j; zm iana przebiegu 
ścieżki rowerowej i chodnika w  obręb ie  istn ie jące j pętli o raz w zdłuż 
ul. O sobow ickie j; likw idacja zatok i autobusow ej w  zw iązku 
z poszerzen iem  peronu tram w ajow ego; rezygnacja z prac 
zw iązanych z nowym  układem  trakcy jnym ; rem ont części s łupów  
trakcyjnych; rezygnacja z  przebudow y gazociągu; zm iana 
p rzeb iegów  projektow anych sieci kanalizacji san itarne j, 
deszczowej, wodociągow ej, e lektroenergetyczne j, te le techn icznej 
oraz kanałów  techno log icznych; likw idacja  fragm entu n ieczynnej 
sieci gazowej; budow a sieci e lektroenerge tyczne j (zasilanie); 
w ykonanie  zasilan ia  ośw ietlenia w ia t przystankow ych i tab lic  DIP; 
budowa noweqo odcinka kanalizacji deszczow ej.

6 O sobow ice 22 11/5 0,0105
Korekta przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika; zm iana przebiegu 
sieci te le techn icznej, wodociągow ej; budow a nowego fragm entu  
kanalizacji deszczow ej.

7 O sobow ice 20 45/1 dr 0,1561

Zm iana szerokości jezdn i ul. O sobow ick ie j z 7,0 m do 6,0 m; 
korekta  przebiegu ścieżki rowerow e j i chodnika; zm iana 
przeb iegów  projektow anych s iec i kanalizacji san itarne j, 
deszczowej, w odociągow ej, e lektroenergetyczne j, te le techn iczne j 
oraz kanałów  techno log icznych; likw idacja  fragm entu n ieczynnej 
sieci gazowej; budow a nowego odcinka  kanalizacji deszczowej; 
korekta w lo tu  pl. W yzw olen ia .

8 O sobow ice 19 20/3 0,0053 Budowa odcinka w odociągu; zm iana przeb iequ ścieżki rowerowej.

9 O sobow ice 19 20/5 0,0011
Budowa odcinka w odociągu; zm iana przeb iegu ścieżki rowerowej; 
przebudowa sieci e lektroenergetyczne j.

2



10 O sobow ice 19 22 dr 0,5919

Zm iana szerokości jezdn i ul. Osobowickiej z 7,0 m do 6,0 m; 
zm iana przebiegów  projektow anych sieci kanalizacji san itarne j, 
deszczow ej, wodociągowej, elektroenergetycznej, te le techn iczne j 
oraz kanałów  technolog icznych; likw idacja fragm entu nieczynnej 
s ieci gazowej; korekta i likw idacja n ienorm atyw nych zatok 
parkingow ych w zdłuż ul. O sobowickiej; rezygnacja z przebudow y 
gazociągu; korekta w lo tu  ul. Ostrowskiej i Żyw opło tow e j, 
M iche leta; zm iana przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika; budowa 
nowego odcinka kanalizacji deszczowej; w ykonanie  zas ilan ia  
ośw ietlen ia  w iat przystankowych; wykonanie zasilan ia tab lic  DIP 
na przystankach autobusowych.

11 Osobow ice 15 5/2 dr 0,1711

Zm iana szerokości jezdn i ul. Osobowickiej z 7,0 m do 6 ,0 m; 
zm iana przebiegów  projektowanych sieci kanalizacji san itarne j, 
deszczow ej, w odociągowej, e lektroenergetycznej, te le techn iczne j 
oraz kanałów  technolog icznych; Likwidacja fragm entu n ieczynnej 
s ieci gazowej; budowa dodatkowego fragm entu ścieżki rowerowej 
po po łudniowej stronie ul. O sobowickiej; zm iana przeb iegu ścieżki 
rowerow ej i chodnika; korekta w lotu ul. Lipskiej; rezygnacja  
z przebudow y gazociągu; wykonanie zasilan ia ośw ie tlen ia  w ia t 
przystankowych; wykonanie  zasilania tab lic DiP na przystankach 
autobusowych.

2. Zajęcia czasowe

Tabela nr 2 Nieruchomości zajęte dla celów przebudowy sieci uzbrojenia terenu, objęte projektem 
budowlanym zamiennym z zezwoleniem na wykonanie 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
Nr

działki

Pow.
czas.

zajęcia
[ha]

Cel czas. zajęcia
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1. O sobow ice 22 10/8 0,0019 P rzebudow a sieci e lektroenergetycznej. T a k

2. O sobow ice 22 7/1 0,0016
P rzebudow a sieci kanalizacji san itarne j, wodociągowej, 
e lektroenergetyczne j. T a k

3. O sobow ice 19 21 0,0049 P rzebudow a sieci e lektroenergetycznej, oświetleniowej. T a k

4. O sobow ice 16 1/1 0,0002 Przebudow a sieci e lektroenergetycznej. T a k

5. O sobow ice 15 3/25 0,0017 Przebudow a sieci kanalizacji san itarne j. T a k

Tabela nr 3 Nieruchomości zajęte dla celów budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy 
urządzeń wodnych oraz przebudowy innych dróg publicznych zgodnie z art. l l f  ust. 1 pkt 8 
lit. e, lit. f  i lit. g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych objęte projektem budowlanym zamiennym, 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):

L.p. Obręb AM
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1. O sobow ice 23 2/8 0,0834
Przebudow a drogi krajowej n r 5; przebudowa sieci 
e lektroenergetycznych; budowa kanału technologicznego.

Tak

2. O sobow ice 23 6 0,0013 Przebudow a sieci e lektroenergetycznych. T a k
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3. Osobowice 22 40/2 0,0057
Przebudowa sieci e lektroenergetycznych, 
przebudowa sieci oświetleniowej. Tak

4. Osobowice 22 39 0,0889 Budowa sieci oświetleniowej; budowa ścieżki rowerowej 
i chodnika. Tak

5. Osobowice 22 36 dr 0,5240

Przebudowa drogi gm innej nr G 106626D -  ul. K rotoszyńska; 
przebudowa sieci e lektroenergetycznej, te letechnicznej, 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej; 
budowa kanału technologicznego; budowa sieci 
elektroenergetycznej (zasilanie); rem ont torow iska, rem ont 
i przebudowa sieci elektrotrakcyjnych.

Tak

6. Osobowice 22 32/1 0,0002 Przebudowa sieci e lektroenergetycznych. Tak
7. Osobowice 22 43 0,0011 ■Przebudowa sieci elektroenergetycznej. Tak
8. Osobowice 22 30 0,0014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej. Tak
9. Osobowice 22 28dr 0,0009 Przebudowa sieci wodociąqowej. Tak

10. Osobowice 22 11/9 0,0078 Przebudowa sieci te letechnicznej, e lektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej. Tak

11. Osobowice 22 9/7 0,0018 Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
e lektroenergetycznej. 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, w odociągowej. Tak

15. Osobowice 22 3 0,0120 P rzebudowa sieci wodociągowej, kanalizac ji sanitarnej. Tak

16. Osobowice 22 2 dr 0,0112
Przebudowa drogi gm innej nr G106704D  -  ul. 
Ostrzeszowska; odcinkowa likw idacja sieci gazowej; 
przebudowa sieci elektroenergetycznej.

Tak

17. Osobowice 20 63/1 0,0024 Przebudowa sieci e lektroenergetycznej; budow a sieci 
oświetleniowej; budowa kanału technolog icznego.

Tak

18. Osobowice 20 45 /2 dr 0,1848

Przebudowa drogi gminnej nr G106820D  -  pi. W yzwolenia; 
przebudowa sieci kanalizacji san itarne j, 
e lektroenergetycznej, te letechnicznej, wodociągowej; 
budowa kanału technologicznego; odcinkow a likw idacja sieci 
q azowej.

Tak

19. Osobowice 20 46 dr 0,0150
Przebudowa drogi gminnej nr G 106591D  -  ul. Jarocińska; 
przebudowa sieci wodociągowej; budow a kanału 
technoloqiczneqo.

Tak

20. Osobowice 20 33/1 dr 0,0019
Przebudowa drogi gm innej nr G106603D  -  ul. Kapiiczna; 
przebudowa sieci elektroenergetycznej, w odociągowej.

Tak

21. Osobowice 19 37/13 0,0014 Przebudowa sieci kanalizacji san itarne j, 
e lektroenergetycznej. Tak

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

.24. Osobowice 19 18/2 0,0012 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej. 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, kana lizac ji sanitarnej. Tak

28. Osobowice 19 35/3 0 ,0 0 1 2 ’ P rzebudowa sieci wodociągowej, kanalizac ji sanitarnej, 
elektroenergetycznej. Tak

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

30. Osobowice 19 32 0,0032 Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizac ji sanitarnej, 
elektroenergetycznej.

Tak

31. Osobowice 19 30 0,0015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej, sanitarnej. Tak
32. Osobowice 19 29 0,0022 Przebudowa sieci wodociągowej, e lektroenergetyczne j. 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 gm innej nr G 106703D  -  ul. Ostrowska; 
przebudow a sieci te letechnicznej, e lektroenergetyczne j, 
kanalizacji sanitarnej; budowa kanału technoloq iczneqo.

Tak

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

Tak

39. O sobowice 19 13/5 dr 0,0432

Przebudowa drogi gm innej nr G 106703D  -  ul. Ostrowska; 
przebudow a sieci te letechnicznej, e lektroenergetyczne j, 
w odociągowej, kanalizacji san itarne j; odcinkow a likw idacja 
sieci gazowej.

Tak

40. Osobowice 19 2/7 0,0001 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Tak
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41. O sobow ice 19 1/4 d r 0,0174
P rzebudow a drogi gm innej nr G 106842D  -  ul. Żyw opłotowa; 
przebudow a sieci te le techn icznej, e lektroenergetyczne j, 
w odociągowej; budowa kanału technolog icznego.

Tak

42. O sobow ice 15 3/20 0,0049 P rzebudow a sieci e lektroenergetyczne j, w odociągowej, 
kanalizacji san itarne j.

Tak

43. O sobow ice 15 3/22 0,0011 P rzebudow a sieci e lektroenergetyczne j, kanalizacji 
sanitarnej.

Tak

44. O sobow ice 15 3/24 0,0020 P rzebudow a sieci kanalizacji san itarne j 
i wodociągowej.

Tak

45. O sobow ice 15 13 dr 0,0294
P rzebudow a drogi wojew ódzkie j nr 327 -  ul. Lipska; 
przebudow a sieci e lektroenergetyczne j, te le techn icznej, 
kanalizacji san itarne j; budowa kanału technolog icznego.

Tak

46. O sobow ice 15 5/1 dr 0 ,3773

Przebudowa drogi gm innej nr G 106701D -  ul. Osobow icka; 
przebudow a sieci e lektroenergetyczne j, te le techn icznej, 
wodociągowej, kanalizacji san itarne j; przebudow a i 
profilacja rowu.

Tak

II. Decyzja nie nałożyła ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości na podstawie art. 1 l f  
ust. 1 pkt 8 lit. i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych oraz uchyliła ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 
dz. nr 7/1, AM-22, obręb Osobowice i nr 29, AM-19, obręb Osobowice, nałożone decyzją 
Wojewody Dolnośląskiego Nr 3/13 z dnia 8 lutego 2013 r.

III. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/19, wydanej dnia 22 marca 2019 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 29 marca 
2019 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 12 kwietnia 
2019 r.

Z up.
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