WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.19.2015.MK

Wrocław, dnia 21 lipca 2015 r.

O BW IESZC ZEN IE W O JE W O D Y D O L N O ŚL Ą SK IE G O
N a podstawie art. 1la ust. 1, art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687, zm.: Dz. U. z 2014 r., poz. 40), oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego
za pośrednictwem pełnomocnika Pani Moniki Kubicz - Zastępcę Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
we Wrocławiu, złożony w dniu 16 czerwca 2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie
1przebudowie drogi krajowej nr 94 nazwanej przez Inwestora:

„Przebudowa mostu nad ciekiem Psarski Potok w km 130 + 238 drogi krajowej
nr 94 k/m Gać, gm. Oława”.
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach
ewidencyjnych gruntów:
Tabela nr 1 zajęcia stale:
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Rataj Zdzisław

Tabela nr 2 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 2013 r. poz. 1409,
z poźn. 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:
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0,4786

Skarb Państwa
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2.
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Godzikowice

505/6

0,3055

Skarb Państwa
Trwały zarząd:
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad

Tabela nr 3 zajęcia czasowe:
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 Prawo budowlane w związku z art. I l i ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
Nr działki
Lp.
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Cel czasowego zajęcia
Wykonanie dojazdu
do obsługi obiektu.
Wykonanie objazdu
tymczasowego.
Wykonanie obj azdu
tymczasowego.
Wykonanie objazdu
tymczasowego.
Wykonanie objazdu
tymczasowego.

WłaścicielZ Użytkownik
wieczysty/ Zarządca

Gmina Oława
Gmina Oława
Szuturma Leon
Szuturma Maria
Czernik Edward
Skarb Państwa
Trwały zarząd:
Marszałek
Województwa
Dolnośląskiego

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oława na stronach
internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.
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 2101, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni
od dnia zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia.
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Sprawę prowadzi: M ałgorzata Kowalczyk, tel. 071 340 64 63, pokój 2101.
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