
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
IF-AB.7840.6.115.2015.MT

Wrocław, dnia 16 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 1 la ust. 1, ait. l l f  ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.) w związku z 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 Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 33/15 z dnia 16 października 2015 r.,

I. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego 
uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/14 z dnia
15 kwietnia 2014 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G nazwanej przez Inwestora: 
Łącznik aglomeracyjny A4-S5 skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości 
Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 -  odcinek od drogi 
wojewódzkiej nr 341 w m. Brzeg Dolny do drogi nr 340 k/m Bukowice w części 
dotyczącej danych ewidencyjnych nieruchomości objętych decyzją w następujący 
sposób:

1. w punkcie III decyzji zatytułowanym „Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji” 
w tabeli 1 zajęcia stale

- na stronie 8 uchylam pozycję 76 o treści:

76. 0008 [ .  
Radecz [ 349 349/2 0,0486 Żygadio Stanisiaw 

Żygadlo Tadeusz

i orzekam o nowej treści pozycji 76:

76.
0008 .  
Radecz 349 349/2 0,0254 Żygadio Stanisław 

Żygadlo Tadeusz

- na stonie 9 uchylani pozycję 78 o treści:

Skarb Państwa
wyk. prawa własności skarbu państwa:

78. 0008 2 240/3 240/5 0,1672 Agencja Nieruchomości Rolnych,
Radecz ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa 

adres do korespondencji: 
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

i orzekam o nowej treści pozycji 78:



Skarb Państwa
wyk. prawa własności skarbu państwa:

78. 0008
Radecz 2 240/3 240/7 0,1672 Agencja Nieruchomości Rolnych, 

ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa 
adres do korespondencji: 

ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

- zezwalam na realizację inwestycji drogowej na następującej działce znajdującej się w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji (działkę oznaczono kolejnym numerem z tabeli nr 1 decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/14):

94. 0008
Radecz 3 348 348/1 0,0234 Żuczek Ryszard

2. w punkcie VIII decyzji zatytułowanym „Zatwierdzenie podziału nieruchomości, 
oznaczonych według katastru nieruchomości” w tabeli 4

- na stronie 20 uchylam pozycję 56 o treści:

56. 0008
Radecz W R1L/00041160/9 240/3 0,3774

240/5 0,1672
240/4 0,2102

i orzekam o zatwierdzeniu podziału nieruchomości sporządzonego na mapie w skali 1:500 
wpisanego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 2 lipca 2015 r. 
NrKERG: 2040-49/2013:

56. 0008
Radecz W R1L/00041160/9 240/3 0,3774

240/7 0,1672
240/6 0,2102

- na strome 21 uchylam pozycję 73 o treści:

73. 0008
Radecz WR1L/00040817/3 349 0,55

349/2 0,0486
349/1 0,50

i orzekam o zatwierdzeniu podziału nieruchomości sporządzonego na mapie w skali 1:500 
wpisanego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 18 czerwca 
2014r, NrKERG: GK.6640.503.2014:

73. 0008
Radecz WR1L/00040817/3 349 0,5500

349/2
349/1

0,0254
0,5246

- oraz orzekam o zatwierdzeniu podziału działki znajdującej się w liniach rozgraniczających 
teren inwestycji, sporządzonego na mapie w skali 1:500 wpisanego do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego w dniu 18 czerwca 2014 r. nr KERG: GK.6640.503.2014 
(działkę oznaczono kolejnym numerem z tabeli nr 4 decyzji Wojewody Dolnośląskiego 
Nr 8/14):

83. 0008
Radecz WR1L/00023730/4 348 0,5077

348/1 0,0234
348/2 0,4843

3. w punkcie IX decyzji zatytułowanym „Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według 
katastru nieruchomości, które stają się własnością Województwa Dolnośląskiego” w tabeli 5

- na stronie 24 uchylam pozycję 46 o treści:

46. 349 349/2 0008
Radecz 0,0486 Żygadlo Stanisław 

Żygadło Tadeusz
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i orzekam o nowej treści pozycji 46:

46. 349 349/2 0008
Radecz 0,0254 Żygadło Stanislaw 

Żygadlo Tadeusz

- na stronie 26 uchylam pozycję 75 o treści:

Skarb Państwa
75. 240/3 240/5 0008 2 0,1672 wyk. prawa własności skarbu państwa:

Radecz Agencja Nieruchomości Rolnych 
ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa

i orzekam o nowej treści pozycji 75:

Skarb Państwa
75. 240/3 240/7

0008 2 0,1672 wyk. prawa własności skarbu państwa:
Radecz Agencja Nieruchomości Rolnych 

ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa

- oraz orzekam w zakresie przejścia prawa własności na Województwo Dolnośląskie 
niżej oznaczonej nieruchomości (działkę oznaczono kolejnym numerem z tabeli nr 5 decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/14):

91. 348 348/1 0008
Radecz 3 0,0234 Żuczek Ryszard

4. w załączniku nr 2 do decyzji zatytułowanym „mapy sytuacyjno-wysokościowe podziału 
nieruchomości”

- uchylam załączniki nr 2 (73 z 82) oraz nr 2 (56 z 82);
- zatwierdzam załączniki nr 2 (73a z 82) oraz nr 2 (56a z 82);
- zatwierdzam załącznik nr 2 (83).

II. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 
odmówił uchylenia pozostałej części ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego 
Nr 8/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego 
Nr 33/15 z dnia 16 października 2015 r., zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2101, 
w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty 
ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na tablicy ogłoszeń i na strome internetowej Urzędu 
Miejskiego w Brzegu Dolnym oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni w ciągu, których 
niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób określony wyżej 
powoduje, że czynność doręczenia decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uważa się 
za dokonaną ze skutkiem prawnym.




