
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF. AB.7820.41.2015.ES2 
(dot. IF-AB.7820.22.2013.ES2)

Wrocław, dnia 9 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 36a 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. l l a  ust. 1, art. l id  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 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r., poz. 23),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora -  Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Pana Roberta Radonia Dyrektora 
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu z siedzibą: 
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław (adres do korespondencji: ul. Lotnicza 24, 
54-155 Wrocław), działającego przez pełnomocnika Pana Marka Stalmacha, złożony w dniu 
29 grudnia 2015 r., uzupełniony w dniach 1 lutego 2016 r. i 5 lutego 2016 r., w sprawie zmiany 
ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5.5/14 z dnia 25 lutego 2014 r., 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) -  
Lubawka odcinek I: od km 00+000 do km 2+420,47”, poprzez zatwierdzenie zamiennego 
projektu budowlanego w zakresie robót budowlanych realizowanych na działkach o niżej 
wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:

I. Zajęcia stałe:

Tabela nr 1 Nieruchomości stanowiące pas drogowy drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) -  Lubawka 
odcinek I: od km 00+000 do km 2+420,47:

Lp- Obręb AM
Nr

działki

Pow.
działki

[ha]
Zmiany

1 Dunino 1 81/1 0,2325

Droga DW 5 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy, 
zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, rodzaju 
nawierzchni
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
droga DP 2203D - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, 
układu wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych i długości 
przepustu
Zmiana związana z dostosowaniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej 
do nowego systemu odwodnienia 
Zmiana dotycząca przebudowy rowu melioracyjnego 
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB

2 Dunino 1 105/44 0,1890

Droga DW 4 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, poboczy, zasięgu skarp, 
układu wysokościowego systemu odwodnienia 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC 
droga DP 2203D - zmiana zasięgu skarp
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3 Dunino 1 112/2 3,0931

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych i długości 
przepustu
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB
Droga DW 5 - zmiana długości drogi, niwelety, krawędzi jezdni, szerokości 
poboczy, zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, 
rodzaju nawierzchni, zmiana zjazdu do zbiornika 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Droga DW 6 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy, 
zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, rodzaju 
nawierzchni, zmiana rzędnych i długości przepustu 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC 
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB
Droga DP 2203D - zmiana zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu 
odwodnienia
Zmiana dotycząca wiaduktu drogowego WD-3: zmiana niwelety, zmiana 
rozpiętości i długości, zmiana szerokości, zmiana lokalizacji i geometrii 
podpór, zmiana geometrii ustroju
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków, parametrów i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń 
oczyszczających do nowego systemu odwodnienia 
Zmiana dotycząca: przebudowy rowu melioracyjnego,
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB zbiorników wód deszczowych,
kanałów hydrotechnicznych
Decyzja DOW-SA/1.7322.101.2015.AC

4 Dunino 1 113/3 0,0294

Droga S3 - zmiana niwelety,
Zmiana dotycząca mostu drogowego MS-2: zmiana niwelety, zmiana 
szerokości .zmiana geometrii podpór, zmiana geometrii i typu ustroju 
nośnego
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków, parametrów i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego 
systemu odwodnienia

5 Dunino 1 113/8 1,7322

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia,
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB -  MS-2
droga DP 2203D - zmiana zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu 
odwodnienia
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków, parametrów i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego 
systemu odwodnienia
Zmiana związana z modyfikacją grubości ścianki gazociągu

6 Dunino 1 113/9 0,0082

Zmiana dotycząca mostu drogowego MS-2: zmiana niwelety, zmiana 
szerokości .zmiana geometrii podpór, zmiana geometrii i typu ustroju 
nośnego
Decyzja DOW-W-1.7322.86.2015.KTB

7 Dunino 1 113/11 1,4421

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia,
droga DP 2203D - zmiana zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu 
odwodnienia
Zmiana dotycząca wiaduktu drogowego WD-3: zmiana niwelety, zmiana 
rozpiętości i długości, zmiana szerokości, zmiana lokalizacji i geometrii 
podpór, zmiana geometrii ustroju
Zmiana dotycząca mostu drogowego MS-2: zmiana niwelety, zmiana 
szerokości .zmiana geometrii podpór, zmiana geometrii i typu ustroju 
nośnego
Decyzja DOW-W-i.7322.86.2015.KTB
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia
Zmiana związana z inną modyfikacją grubości ścianki gazociągu

8 Dunino 1 114/4 0,1032

Zmiana dotycząca mostu drogowego MS-2: zmiana niwelety, zmiana 
szerokości .zmiana geometrii podpór, zmiana geometrii i typu ustroju 
nośnego
Decyzja DOW-W-1.7322.86.2015.KTB
Zmiana związana z dostosowaniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej 
do nowego systemu odwodnienia
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9 Dunino 1 119/4 0,2231

Droga DP 2203D - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy, 
zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana 
rzędnych i długości przepustów, zmiana długości i rzędnych przepustów 
pod zjazdami
Zmiana związana z dostosowaniem głębokości posadowienia, spadków 
i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu odwodnienia 
i nowej niwelety drogi 

Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC 
Decyzja DOW-W-l.7322.86.2015.KTB 
Zmiana dotycząca: przebudowy rowu melioracyjnego 
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB

10 Dunino 1 132/2 0,0563

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia
Zmiana związana z dostosowaniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej 
do nowego systemu odwodnienia

11 Dunino 1 137/3 0,0262

Droga DP 2203D - zmiana zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu 
odwodnienia, zmiana rzędnych i długości przepustu 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC 
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB
droga DW 5 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy,
zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana
rzędnych i długości przepustu, rodzaju nawierzchni
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB
Zmiana dotycząca przebudowy rowu melioracyjnego
Decyzja DOW-W-l.7322.86.2015.KTB

12 Dunino 1 138/2 0,1103

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia,
Droga DW 6 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy, 
zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, rodzaju 
nawierzchni,
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Droga DW 5 -  zmiana układu wysokościowego systemu odwodnienia 
Decyzja DOW-S-V1.7322.101.2015.AC 
Decyzja DOW-W-l.7322.86.2015.KTB
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia
Zmiana dotycząca korekty przebudowy rowu melioracyjnego 
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB
Zmiana dotycząca wód deszczowych i kanału hydrotechnicznego 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC

13 Dunino 1 151 0,4842

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu
wysokościowego systemu odwodnienia,
droga DP 2203D - zmiana niwelety, szerokości poboczy, układu
wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych i długości
przepustu
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB
Zmiana dotycząca wiaduktu drogowego WD-3: zmiana niwelety, zmiana 
rozpiętości i długości, zmiana szerokości, zmiana lokalizacji i geometrii 
podpór, zmiana geometrii ustroju
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia i nowej niwelety drogi

14 Dunino 1 155/2 0,0247

Droga S3 - zmiana niwelety
Zmiana dotycząca mostu drogowego MS-2: zmiana niwelety, zmiana 
szerokości .zmiana geometrii podpór, zmiana geometrii i typu ustroju 
nośnego
Decyzja DOW-W-l.7322.86.2015.KTB
Zmiana związana z dostosowaniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej 
do nowego systemu odwodnienia

15 Dunino 1 157/4 0,0320

Droga S3 - zmiana niwelety
Zmiana dotycząca mostu drogowego MS-2: zmiana niwelety, zmiana 
szerokości .zmiana geometrii podpór, zmiana geometrii i typu ustroju 
nośnego
Decyzja DOW-W-l.7322.86.2015.KTB
Zmiana związana z dostosowaniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej 
do nowego systemu odwodnienia
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16 Dunino 1 172/2 1,7180

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia,
Droga DW 6 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia, rodzaju nawierzchni,
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia
Zmiana dotycząca zbiornika wód deszczowych i kanału hydrotechnicznego

17 Dunino 1 173/1 0,4566

Droga DP 2203D - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, 
układu wysokościowego systemu odwodnienia,
Droga DW 6 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy, 
zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana 
rzędnych i długości przepustu, rodzaju nawierzchni,
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Zmiana związana z dostosowaniem głębokości posadowienia, spadków 
i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu odwodnienia 
i nowej niwelety drogi

18 Dunino 1 174/1 0,0056 Droga DP 2203D - zmiana zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu 
odwodnienia

19 Dunino 1 176/4 0,3231

Droga DD 1 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy, 
zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana 
rzędnych i długości przepustu, budowa dodatkowego przepustu 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Droga DP 2203D - zmiana zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu 
odwodnienia,
Zmiana związana z dostosowaniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej 
do nowego systemu odwodnienia 
i nowego układu drogowego

20 Dunino 1 187/1 0,1748

Droga DP 2203D - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy, 
zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia,
Zmiana związana z dostosowaniem głębokości posadowienia, spadków 
i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu odwodnienia 
i nowej niwelety drogi

21 Dunino 1 188/7 0,0622

Droga DD1 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia 
Decyzja DOW-S-Vl .7322.101.2015.AC
Droga DP nr 2203D - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, 
układu wysokościowego systemu odwodnienia
Zmiana związana z dostosowaniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej 
do nowego systemu odwodnienia 
i nowego układu drogowego

22 Dunino 1 188/4 0,0151

Droga DP nr 2203D - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, 
układu wysokościowego systemu odwodnienia
Zmiana związana z dostosowaniem głębokości posadowienia, spadków 
i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu odwodnienia 
i nowego układu drogowego

23 Dunino 1 188/8 0,0355

Droga DP nr 2203D - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, 
układu wysokościowego systemu odwodnienia 
DW6 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy, zasięgu 
skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych 
i długości przepustu pod zjazdem 

Decyzja DOW-S-V1.7322.101.2015.AC
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia i nowego układu drogowego

24 Szymanowice 1 20/2 0,2227

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia, budowa dodatkowego przepustu 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Droga gminna - zmiana zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu 
odwodnienia, zmiana długości i nawierzchni zjazdów 
DW1 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy, rodzaju 
nawierzchni, zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Zmiana dotycząca wiaduktu drogowego WD-1: zmiana niwelety, zmiana 
rozpiętości i długości, zmiana szerokości, zmiana lokalizacji i geometrii 
podpór, zmiana geometrii ustroju
Zmiana przebiegu elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz zmiana 
lokalizacji słupów oświetleniowych
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia i nowej niwelety drogi 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
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25 Szymanowice 1 22/4 0,5152

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia,
Łącznica nr 1 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych i długości 
przepustu
DW1 - zmiana długości drogi, niwelety, krawędzi jezdni, rodzaju 
nawierzchni, zmiana zjazdu, zasięgu skarp, układu wysokościowego 
systemu odwodnienia, zmiana rzędnych i długości przepustu 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Zmiana przebiegu elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz zmiana 
lokalizacji słupów oświetleniowych
Zmiana związana z dostosowaniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej 
do nowego systemu odwodnienia i nowej niwelety drogi

26 Szymanowice 1 22/7 0,1570

Łącznica nr 1 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia
DW2 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy, zasięgu 
skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, budowa zjazdu 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Zmiana przebiegu elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz zmiana 
lokalizacji słupów oświetleniowych
Zmiana związana z modyfikacją grubości ścianki gazociągu 
oraz rezygnacją z rury ochronnej

27 Szymanowice 1 30/6 0,2977

Łącznica nr 1 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia
DW2 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy, zasięgu 
skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych 
i długości przepustu, budowa zjazdu 

Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015 AC
Zmiana przebiegu elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz zmiana 
lokalizacji słupów oświetleniowych
Zmiana związana z dostosowaniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej
do nowego systemu odwodnienia i nowej niwelety drogi
Zmiana związana z modyfikacją grubości ścianki gazociągu
oraz rezygnacją z rury ochronnej
Zmiana dotycząca przebudowy drenażu melioracyjnego.
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB

28 Szymanowice 1 100/6 2,9337

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia, wykonanie dodatkowego przepustu 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Droga gminna - zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu 
odwodnienia, zmiana długości i nawierzchni zjazdów, zmiana rzędnych 
i średnicy przepustu 

budowa dojazdów do urządzeń
Zmiana dotycząca wiaduktu drogowego WD-1: zmiana niwelety, zmiana 
rozpiętości i długości, zmiana szerokości, zmiana lokalizacji i geometrii 
podpór, zmiana geometrii ustroju
Zmiana przebiegu elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz zmiana 
lokalizacji słupów oświetleniowych
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia i nowej niwelety drogi 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
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29 Szymanowice 1 107/4 14,6492

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia
Łącznica nr 1 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych i długości 
przepustu
Łącznica nr 5 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych i długości 
przepustów
Łącznica nr 6 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych i długości 
przepustu
DW1 - zmiana długości drogi, niwelety, krawędzi jezdni, rodzaju
nawierzchni, zmiana zjazdu, zasięgu skarp, układu wysokościowego
systemu odwodnienia
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
budowa dojazdu do zbiorników
Zmiana dotycząca wiaduktu drogowego WS-1 zmiana niwelety, zmiana 
rozpiętości, długości, ilości i materiału konstrukcyjnego przęseł, zmiana 
szerokości zmiana lokalizacji, ilości I geometrii podpór, zmiana geometrii 
ustroju
Zmiana dotycząca wiaduktu drogowego WD-1A: zmiana niwelety, zmiana 
rozpiętości, długości, ilości i materiału konstrukcyjnego przęseł, zmiana 
szerokości zmiana lokalizacji, ilości i geometrii podpór, zmiana geometrii 
ustroju
Zmiana przebiegu elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz zmiana 
lokalizacji słupów oświetleniowych, zabudowa szaf oświetleniowych 
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia i nowej niwelety dróg 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Zmiana związana z modyfikacją grubości ścianki, głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz z inną technologią wykonania przewiertu 
Zmiana dotycząca: zbiorników wód deszczowych, korekty rowów 
dopływowych, kanałów hydrotechnicznych, likwidacji drenażu 
melioracyjnego, przebudowy drenażu melioracyjnego.
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB

30 Szymanowice 1 109/56 1,5501

Łącznica nr 1 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych I długości 
przepustów
DW2 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, szerokości poboczy, zasięgu 
skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, 
zmiana rzędnych i długości przepustu 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Zmiana przebiegu elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz zmiana 
lokalizacji słupów oświetleniowych
Zmiana związana z dostosowaniem głębokości posadowienia, spadków 
i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu odwodnienia 
i nowej niwelety drogi

Zmiana związana z modyfikacją grubości ścianki gazociągu 
oraz rezygnacją z rury ochronnej

Zmiana dotycząca: likwidacji drenażu melioracyjnego, przebudowy drenażu 
melioracyjnego.
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB

31 Szymanowice 1 112/60 1,0800

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Łącznica nr 4 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia
DW1 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, rodzaju nawierzchni, zasięgu 
skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Zmiana dotycząca wiaduktu drogowego WD-1: zmiana niwelety, zmiana 
rozpiętości i długości, zmiana szerokości, zmiana lokalizacji i geometrii 
podpór, zmiana geometrii ustroju
Zmiana przebiegu elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz zmiana 
lokalizacji słupów oświetleniowych, zabudowa szafy oświetleniowej.
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32 Szymanowice 1 112/63 14,8286

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Łącznica nr 1 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych i długości 
przepustów
Łącznica nr 2 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych i długości 
przepustu
Łącznica nr 3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych i długości 
przepustu
Łącznica nr 4 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia
DW1 - zmiana niwelety, krawędzi jezdni, rodzaju nawierzchni, zasięgu 
skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych 
i długości przepustów 

Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Zmiana dotycząca wiaduktu drogowego WD-1B: zmiana niwelety, zmiana 
rozpiętości i długości, zmiana szerokości zmiana lokalizacji i geometrii 
podpór, zmiana geometrii ustroju
Zmiana przebiegu elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz zmiana 
lokalizacji słupów oświetleniowych
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia i nowej niwelety drogi

33 Wilczyce 2 529/3 2,4271

Droga S3 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia 
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB
DW3 - zmiana długości drogi, zmiana niwelety, krawędzi jezdni, zmiana 
dojazdu do zbiornika, zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu 
odwodnienia, zmiana rzędnych i długości przepustu 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Zmiana dotycząca wiaduktu drogowego WS-1 zmiana niwelety, zmiana 
rozpiętości, długości, ilości i materiału konstrukcyjnego przęseł, zmiana 
szerokości zmiana lokalizacji, ilości i geometrii podpór, zmiana geometrii 
ustroju
Zmiana przebiegu, likwidacja elektroenergetycznej linii kablowej nN 
oraz likwidacja słupów oświetleniowych
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia i nowej niwelety drogi
Zmiana dotycząca: rowu melioracyjnego, kanałów hydrotechnicznych, 
likwidacji drenażu melioracyjnego, zbiorników wód deszczowych, rowów 
dopływowych do zbiorników.
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC 
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB

34 Wilczyce 2 534/3 0,0293

DW3 - zasięgu skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, 
zmiana rzędnych i długości przepustu budowa przepustu 
Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Zmiana związana z dostosowaniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej 
do nowego systemu odwodnienia 
Zmiana dotycząca rowu melioracyjnego 
Decyzja DOW-W-1.7322.86.2015.KTB

35 Wilczyce 2 538/3 0,0314

Zmiana związana z dostosowaniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej 
do nowego systemu odwodnienia 
Zmiana dotycząca rowu melioracyjnego 
Decyzja DOW-W-1.7322.86.2015.KTB
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Łącznica nr 1 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, ukiadu 
wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych i długości 
przepustu
Łącznica nr 7 - zmiana niwelety, szerokości poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu odwodnienia
DW3 - zmiana długości drogi, zmiana niwelety, krawędzi jezdni, zasięgu 
skarp, układu wysokościowego systemu odwodnienia, zmiana rzędnych 
i długości przepustu 

Decyzja DOW-S-VI.7322.101.2015.AC
Zmiana dotycząca wiaduktu drogowego WD-1A: zmiana niwelety, zmiana 
rozpiętości, długości, ilości i materiału konstrukcyjnego przęseł, zmiana

36 Wilczyce 2 617/3 6,7242 szerokości zmiana lokalizacji, ilości i geometrii podpór, zmiana geometrii 
ustroju
Zmiana przebiegu elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz likwidacja 
słupa oświetleniowego
Zmiana związana z dostosowaniem średnic, głębokości posadowienia, 
spadków i lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia i nowej niwelety drogi
Zmiana związana z modyfikacją grubości ścianki, głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz 
z inną technologią wykonania przewiertu
Zmiana dotycząca: likwidacji drenażu melioracyjnego, przebudowy drenażu 
melioracyjnego.
Decyzja DOW-W-I.7322.86.2015.KTB

Tabela la  Nieruchomości (oznaczone numerami ewidencyjnymi działek) stanowiące tereny wód płynących 
położone w częściach w liniach rozgraniczających teren inwestycji, nie wymagające 
zatwierdzenia projektu podziału:

Lp. Obręb AM Nr
dz.

Pow.
czas.

zajęcia
[ha]

Właściciel Cel czasowego zajęcia 
terenu

KW Opis zmian

1 Wilczyce 2 514 0,8135

Właściciel:
Skarb Państwa 
Trwały zarząd: 
Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej 
we Wrocławiu 
C.K. Norwida 34 
50-950 Wrocław

Budowa mostu 
nad rz. Kaczawą 
wraz z wyposażeniem 
i przebudową koryta 
rzeki, przebudowa sieci 
elektroenergetycznej, 
przebudowa sieci 
gazowej, 
budowa sieci 
oświetleniowej, 
przebudowa rowu 
melioracyjnego

LE1U
000811

17/0

Zmiana obiektu MS-2 
w zakresie: niwelety, szerokości, 
geometrii podpór, geometrii i typu 
ustroju nośnego 
Decyzja DOW-W-
1.7322.86.2015.KTB 
Zmiana związana
z modyfikacją grubości ścianki,
głębokości posadowienia
i spadków gazociągu
oraz rezygnacji
z rury ochronnej
i z inną technologią wykonania
przewiertu
gazociągu
Decyzja DOW-W-
1.7322.91.2015.KTB 
Zmiana związana
z przebudową rowu 
melioracyjnego 
Decyzja DOW-W-
1.7322.86.2015.KTB
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II. Zajęcia czasowe

Tabela nr 2 Zajęcia czasowe pod przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę dróg innych 
kategorii:

Lp. Obręb AM
Nr

działki

Pow.
czas.

zajęcia
(ha)

Właściciel
Cel 

czasowego 
zajęcia terenu

KW Zmiany

1 5 Dunino 1 103/1 0,0026

Gmina 
Krotoszyce 

Piastowska 46 
59-223 

Krotoszyce

przebudowa 
sieci gazowej

LE1L/00043914/9

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz 

rezygnacji z rury ochronnej i z inną 
technologią wykonania przewiertu 
gazociągu 
Decyzja DOW-W- 
1.7322.91.2015.KTB

2 5 Dunino 1 103/2 0,0016

Gmina 
Krotoszyce 

Piastowska 46 
59-223 

Krotoszyce

przebudowa 
sieci gazowej

LE1 L/00043914/9

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz 
rezygnacji z rury ochronnej i z inną 
technologią wykonania przewiertu 
gazociągu 
Decyzja DOW-W- 
1.7322.91.2015.KTB

3 5 Dunino 1 105/43 0,4394

Mirosława
Struska

Tadeusz
Struski

przebudowa
sieci
energetycznej 
przebudowa 
sieci gazowej

LE1 L/00052564/6

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz 

rezygnacji z rury ochronnej i z inną 
technologią wykonania przewiertu 
gazociągu

4 5 Dunino 1 113/7 0,2756

Barbara
Pawlak-

Bobrowska
Urszula
Pawlak

przebudowa
sieci
energetycznej 
przebudowa 
sieci gazowej

LE1L/00037762/3

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu.

5 5 Dunino 1 113/12 0,6766

Barbara 
Pawlak- 

Bob rawska 
Urszula 
Pawlak

przebudowa
sieci
energetycznej 
przebudowa 
sieci gazowej

LE1L/00037762/3

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu

6 5 Dunino 1 144 0,0011

Gmina 
Krotoszyce 

Piastowska 46 
59-223 

Krotoszyce

przebudowa 
sieci gazowej

LE1 L/00043915/6

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz 

rezygnacji z rury ochronnej i z inną 
technologią wykonania przewiertu 
gazociągu 
Decyzja DOW-W- 
1.7322.91.2015.KTB

7 5 Dunino 1 149 0,0043

Skarb 
Państwa 

Dolnośląski 
Zarząd 

Melioracji 
I Urządzeń 
Wodnych 

we Wrocławiu 
Al. Jana 
Matejki 5 
50-333 

Wrocław

przebudowa 
sieci gazowej

LE1L700088724/7

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz 
rezygnacji z rury ochronnej i z Inną 
technologią wykonania przewiertu 
gazociągu 
Decyzja DOW-W- 
1.7322.91.2015.KTB

8
13

Szymanowice
1 107/3 0,2005

Właściciel 1/1: 
Rafał Struski

przebudowa 
sieci gazowej 
przebudowa 
sieci
energetycznej

LE1L/00063498/2

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz 

rezygnacji z rury ochronnej
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9 13
Szymanowice

1 109/55 0,0996
Właściciel 1/1: 
Rafał Struski przebudowa 

sieci gazowej LE1 L/00063498/2

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu

10 13
Szymanowice

1 112/62 0,1278
Właściciel 1/1: 
Rafał Struski

przebudowa
sieci
energetycznej 
przebudowa 
sieci gazowej

LE1L/00063498/2

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu, rezygnacji 
z rury ochronnej

11 16 Wilczyce 2 529/4 0,1809

Skarb 
Państwa- 
Agencja 

Nieruchomości 
Rolnych 

Mińska 60 
54-610 

Wrocław

przebudowa
sieci
energetycznej 
przebudowa 
sieci gazowej

LE1 L/00044510/4

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz 
rezygnacji z rury ochronnej i z inną 
technologią wykonania przewiertu 
gazociągu

12 16 Wilczyce 2 534/4 0,0145

Gmina 
Krotoszyce 

Piastowska 46 
59-223 

Krotoszyce

przebudowa
sieci
energetycznej 
przebudowa 
sieci gazowej

LE1 L/00044836/5

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz 
rezygnacji z rury ochronnej i z inną 
technologią wykonania przewiertu 
qazociąqu

13 16 Wilczyce 2 538/1 0,2446

Skarb 
Państwa 
Starosta 
Powiatu 

Legnickiego 
Plac 

Słowiański 1 
59-220 
Legnica

przebudowa
drogi A4
przebudowa
drogi DW 3
przebudowa
obiektu WS-1
budowa
oświetlenia
drogowego
przebudowa
kanalizacji

LE1 L/00082882/0

Zmiana związana 
z systemem odwodnienia drogi A4. 
Zmiana związana 
z systemem odwodnienia oraz 
posadowienia przepustu drogi 
nr DW 3
Decyzja DOW-S- 
VI .7322.101.2015.AC 
Zmiana obiektu WS-1 
w zakresie: niwelety, rozpiętości, 

długości, szerokości lokalizacji, 
ilości i geometrii podpór, geometrii 
i ustroju nośnego 
Zmiana związana 
z oświetleniem drogowym 
Zmiana związana 
z dostosowaniem średnic, 
głębokości posadowienia, 
spadków, parametrów i lokalizacji 
sieci kanalizacji deszczowej, 
odwodnienia drenażu drogi i 
urządzeń oczyszczających 
do nowego systemu odwodnienia 
Decyzja DOW-S- 
VI.7322.101.2015.AC 
DOW-W-I.7322.144.2015.KTB

14 16 Wilczyce 2 538/4 0,0208

Skarb 
Państwa 
Starosta 
Powiatu 

Legnickiego 
Plac 

Słowiański 1 
59-220 

Legnica

przebudowa
sieci
energetycznej 
przebudowa 
sieci gazowej

LE1 L/00082882/0

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz 
rezygnacji z rury ochronnej i z inną 
technologią wykonania przewiertu 
gazociągu

15 16 Wilczyce 2 617/4 0,5892
Rafał Kamil 

Struski

przebudowa
sieci
energetycznej 
przebudowa 
sieci gazowej

LE1 L/00063497/5

Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 

spadków gazociągu oraz 
rezygnacji z rury ochronnej i z inną 
technologią wykonania przewiertu 
gazociągu
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Tabela 2a 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 póżń. zm.) w związku z art. I l i  ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

LP- Obręb AM Nr dz.

Po w. 
czas. 

zajęcia 
[ha]

Właściciel
Cel czasowego 
zajęcia terenu

KW Zmiany

1 Dunino 1 150 0.5070

Właściciel 1/1: 
Skarb Państwa 
Zarządca trwały 
1/1:
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 
i Autostrad 

ul. Wspólna 1/3 
00-921 Warszawa 
Adres kor. 
ul. Lotnicza 24 
54-155 Wrocław

przebudowa 
drogi A4 
budowa 
kanalizacji 
deszczowej

LE1L/
000657

62/8

Zmiana związana 
z dostosowaniem średnic, 
głębokości posadowienia, spadków 
i lokalizacji sieci kanalizacji 
deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia

2 Szymano-
wice

1 107/1 2,5116

Właściciel 1/1: 
Skarb Państwa 
Zarządca trwały 
1/1:
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 
I Autostrad 
ul. Wspólna 1/3 
00-921 Warszawa 
Adres kor. 
ul. Lotnicza 24 
54-155 Wrocław

przebudowa 
drogi A4 
przebudowa 
obiektu WS-1 
przebudowa 
obiektu 
WD-1A 
budowa 
oświetlenia 
drogowego 
przebudowa 
sieci gazowej 
przebudowa 
I konserwacja 

rowu
melioracyjnego,
przebudowa
sieci
drenarskiej
budowa sieci
drenarskiej,
budowa rowu
dopływowego
do zbiornika,
budowa
zbiornika Z1
budowa
kanalizacji
deszczowej

LE1L
/00064
706/1

Zmiana A4 - łącznica 5 
w zakresie niwelety, szerokości 
poboczy, zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu 
odwodnienia, przepustu Decyzja 
DOW-S-V1.7322.101.2015.AC 
Zmiana A4 - łącznica 6 w zakresie 
niwelety, szerokości poboczy, 
zasięgu skarp, układu 
wysokościowego systemu 
odwodnienia, przepustu Decyzja 
DOW-S-VI.7322.101.2015.AC 
Zmiana obiektu WS-1 w zakresie: 
niwelety, rozpiętości, długości, 
szerokości lokalizacji, ilości 
i geometrii podpór, geometrii 

i ustroju nośnego
Zmiana obiektu WD-1A w zakresie: 
niwelety, rozpiętości, długości, 
szerokości lokalizacji, ilości 
i geometrii podpór, geometrii 
i ustroju nośnego 

Zmiana związana 
z budową oświetlenia drogowego 
Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz 
z inną technologią wykonania 
przewiertu 
Zmiana związana
z przebudową rowu melioracyjnego 
Zmiana związana 
z głębokością posadowienia 
i przebiegiem sieci drenarskiej 
i budową sieci

Zmiana związana z budową 
zbiornika Z-1 
Decyzja DOW-W- 
1.7322.86,2015. KTB 
Zmiana związana 
z dostosowaniem średnic, 
głębokości posadowienia, spadków 
i lokalizacji sieci kanalizacji 
deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia 
Decyzja DOW-S- 
Vl.7322.101.2015.AC
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3 Wilczyce 2 529/1 0,4220

Właściciel 1/1:
Skarb Państwa 
Zarządca trwały 
1/1:
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 
i Autostrad 
ul. Wspólna 1/3 
00-921 Warszawa 
Adres kor. 
ul. Lotnicza 24 
54-155 Wrocław

przebudowa
drogi A4
przebudowa
obiektu WS-1
budowa
kanalizacji
deszczowej

LE1L/0
006489
1/4

Zmiana związana 
z systemem odwodnienia, układu 
wysokościowego drogi A4.
Zmiana obiektu WS-1 
w zakresie: niwelety, rozpiętości, 
długości, szerokości lokalizacji, 
ilości i geometrii podpór, geometrii 
i ustroju nośnego 

Zmiana związana 
z dostosowaniem średnic, 
głębokości posadowienia, spadków 
i lokalizacji sieci kanalizacji 
deszczowej do nowego systemu 
odwodnienia

4 Wilczyce 2 534/1 0,1268

Właściciel 1/1:
Skarb Państwa 
Zarządca trwały 
1/1:
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 
Autostrad 
ul. Wspólna 1/3 
00-921 Warszawa 
Adres kor. 
ul. Lotnicza 24 
54-155 Wrocław

przebudowa
drogi A4
przebudowa
drogi
nr DW 3
przebudowa
obiektu WS-1
budowa
oświetlenia
drogowego

LE1L/0
006489
1/4

Zmiana związana 
z systemem odwodnienia, układu 

wysokościowego drogi A4.
Zmiana związana z systemem 
odwodnienia oraz posadowienia 
przepustu drogi nr DW 3 
Decyzja DOW-S 
Vl.7322.101.2015.AC.
Zmiana obiektu WS-1 
w zakresie: niwelety, rozpiętości, 
długości, szerokości lokalizacji, 
ilości i geometrii podpór, geometrii 
i ustroju nośnego.

Zmiana związana 
z budową oświetlenia droqoweqo

5 Wilczyce 2 551 1,1400

Właściciel 1/1:
Skarb Państwa 
Zarządca trwały 
1/1:
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 
Autostrad 
ul. Wspólna 1/3 
00-921 Warszawa 
Adres kor. 
ul. Lotnicza 24 
54-155 Wrocław

przebudowa
drogi A4
przebudowa
obiektu WS-1
budowa
oświetlenia
drogowego
budowa
kanalizacji
deszczowej

LE1L/0
006489
1/4

Zmiana związana 
z systemem odwodnienia drogi A4. 
Zmiana obiektu WS-1 
w zakresie: niwelety, rozpiętości, 
długości, szerokości lokalizacji, 
ilości i geometrii podpór, geometrii 
i ustroju nośnego.
Zmiana związana 
z budową oświetlenia drogowego. 
Zmiana związana z dostosowaniem 
średnic, głębokości posadowienia, 
spadków i lokalizacji sieci 
kanalizacji deszczowej 
i odwodnienia drenażu drogi 
do noweqo systemu odwodnienia

6 Wilczyce 2 617/1 2,1802

Właściciel 1/1: 
Skarb Państwa 
Zarządca trwały 
1/1:
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 
Autostrad 
ul. Wspólna 1/3 
00-921 Warszawa 
Adres kor. 
ul. Lotnicza 24 
54-155 Wrocław

przebudowa
drogi A4
przebudowa
drogi DW-3
przebudowa
obiektu
WD-1A
budowa
oświetlenia
drogowego
budowa
kanalizacji
deszczowej
przebudowa
sieci gazowej
przebudowa
sieci
drenarskiej

LE1L/0
006489
1/4

Zmiana związana 
z systemem odwodnienia drogi A4 
oraz drogi nr DW-3.
Zmiana obiektu WD-1A 
w zakresie: niwelety, rozpiętości, 
długości, szerokości lokalizacji, 
ilości i geometrii podpór, geometrii 
i ustroju nośnego 
Zmiana związana 
z budową oświetlenia drogowego. 
Zmiana związana 
z dostosowaniem średnic, 
głębokości posadowienia, spadków 
i lokalizacji sieci kanalizacji 
deszczowej i odwodnienia drenażu 
drogi do nowego systemu 
odwodnienia 
Decyzja DOW-S- 
VI.7322.101.2015.AC.
Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu 
oraz z inną technologią wykonania 
orzewiertu
Zmiana związana z głębokością 
posadowienia i przebiegiem sieci 
drenarskiej.
Decyzja DOW-W- 
1.7322.86.2015.KT.B
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7 Wilczyce 2 619/1 0,4592

Skarb Państwa 
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 
i Autostrad, 
Powstańców ŚI.186 
53-139 Wrocław

przebudowa 
drogi A4

LE1L/0
006489
1/4

Zmiana związana z systemem 
odwodnienia drogi nr DW-3

8 Wilczyce 2 618 7,4255

Właściciel 1/1: 
Skarb Państwa 
Zarządca trwały 
1/1:
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych I 
Autostrad 
ul. Wspólna 1/3 
00-921 Warszawa 
Adres kor. 
ul. Lotnicza 24 
54-155 Wrocław

przebudowa
drogi A4
przebudowa
obiektu WS-1
przebudowa
obiektu
WD-1A
budowa
oświetlenia
drogowego
budowa
kanalizacji
deszczowej
przebudowa
sieci gazowej
przebudowa
sieci
drenarskiej, 
budowa rowu 
dopływowego 
do zbiornika.

LE1L/0
006489
1/4

Zmiana związana 
z systemem odwodnienia drogi A4 
Zmiana obiektu WS-1 w zakresie: 
niwelety, rozpiętości, długości, 
szerokości lokalizacji, ilości 
I geometrii podpór, geometrii 
i ustroju nośnego

Zmiana obiektu WD-1A w zakresie: 
niwelety, rozpiętości, długości, 
szerokości lokalizacji, ilości 
i geometrii podpór, geometrii 

i ustroju nośnego 
Zmiana związana 
z budową oświetlenia drogowego 

Zmiana związana 
z dostosowaniem średnic, 
głębokości posadowienia, spadków 
i lokalizacji sieci kanalizacji 
deszczowej i odwodnienia drenażu 
drogido nowego systemu 
odwodnienia 
Decyzja DOW-S- 
Vl.7322.101.2015.AC 
Zmiana związana 
z modyfikacją grubości ścianki, 
głębokości posadowienia 
i spadków gazociągu oraz z inną 

technologią wykonania przewiertu 
i likwidacji gazociągu 

Zmiana związana 
z głębokością posadowienia 
i przebiegiem sieci drenarskiej. 

Budowa rowu dopływowego 
do zbiornika 
Decyzja DOW-S- 
VI.7322.101.2015.AC

9 Wilczyce 2 623/1 0,0164

Skarb Państwa 
Starosta Powiatu 
Legnickiego 
Plac Słowiański 1 
59-220 Legnica

konserwacja
rowu
melioracyjnego

LE1L/0
008288
2/0

Zmiana związana z konserwacją 
rowu melioracyjnego

10
Szymano-

wlce
2 34/1 0,0282

Skarb Państwa 
Starosta Powiatu 
Legnickiego 
Plac Słowiański 1 
59-220 Legnica

konserwacja
rowu
melioracyjnego

LE1L/0
008287
9/6

Zmiana związana z konserwacją 
rowu melioracyjnego

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 i na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Krotoszyce oraz w dolnośląskiej 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 2114, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze 
publicznego obwieszczenia.
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