Wrocław, dnia 3 listopada 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.27.2015.AD

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 2013 r., poz. 687, z późn. zm.) 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 - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje
zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Freja,
złożony dnia 22 września 2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez
Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 292 od km 37+646 do km 37+917 wraz
z przebudową wiaduktu drogowego w km 37+776 w miejscowości Głogów”, wykonana
w ramach zadania pn.: „Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 292 w km 37+776 w m. Głogów”.
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych
numerach ewidencyjnych gruntów:
Tabela 1 zajęcia stałe:
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Tabela 2 zajęcia stałe:
Nieruchomości, na których prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia
0 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 późn. zm.) w związku z art. I l i ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - istniejący pas drogowy:
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