
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
EF .AB.7820.6.2017.ES2 
(dot.: IF-AB.7820.46.2012.EDT)

Wrocław, dnia 21 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) w związku z art. 1 la  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, zm. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1250) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora -  Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej 
zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 
50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza 
Lewowskiego, złożony w dniu 17 lutego 2017 r., uzupełniony i skorygowany w dniu 20 marca 
2017 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/13 z dnia 
5 lutego 2013 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: .: „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 powiatowej nr 2060D 
w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D”, 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 własność Województwa Dolnośląskiego:

L.p. Obręb AM
Nr

działki

Pow.
działki

[ha]
Zmiany

1
0015

Miękinia
1 296/7 0,4501

Zmiana geometrii i konstrukcji drogi powiatowej 2058D.
Zmiana włączenia drogi serwisowej DS.-6.
Zmiana przebiegu ciągu pieszo rowerowego.
Rezygnacja z kanalizacji deszczowej.
Zmiana konstrukcji przepustu PD3, budowa przepustu PD-4, P-6 
(decyzja ŚiR.6341.31.3.2016).
Zmiana zakresu kolizji gazowej.

2
0015

Miękinia
1 192/1 0,2927

Zmiana geometrii i konstrukcji drogi powiatowej 2058D oraz drogi wojewódzkiej. 
Zmiana przebiegu ciągu pieszo rowerowego.
Rezygnacja z kanalizacji deszczowej.
Zmiana konstrukcji przepustu PD3 (decyzja ŚiR.6341.31.3.2016).
Zmiana zakresu kolizji gazowej.
Zmiana zakresu kolizji sanitarnej.

1



3
0015

Miękinia
1 188/1 0,6798

Zmiana geometrii i konstrukcji drogi wojewódzkiej. 
Zmiana przebiegu ciągu pieszo rowerowego. 
Rezygnacja z kanalizacji deszczowej.
Wykonanie przepustu P8 (decyzja ŚiR.6341.31.3.2016). 
Zmiana zakresu kolizji gazowej.
Zmiana zakresu kolizji sanitarnej.

4
0015

Miękinia
1 188/5 0,0397 Zmiana geometrii oraz konstrukcji ciągu pieszo rowerowego i drogi serwisowej

5
0015

Miękinia
1 182/1 0,0229

Zmiana geometrii i konstrukcji drogi wojewódzkiej. 
Rezygnacja z kanalizacji deszczowej.
Zmiana zakresu kolizji gazowej.
Zmiana zakresu kolizji sanitarnej.

6
0015

Miękinia
1 187/6 0,2589

Zmiana geometrii i konstrukcji drogi wojewódzkiej. 
Zmiana włączenia drogi serwisowej DS.-7.
Zmiana przebiegu i konstrukcji ciągu pieszo rowerowego. 
Rezygnacja z kanalizacji deszczowej.
Zmiana zakresu kolizji gazowej.
Zmiana zakresu kolizji sanitarnej.

7
0015

Miękinia
1 188/7 0,5811

Zmiana geometrii i konstrukcji drogi wojewódzkiej.
Zmiana geometrii oraz konstrukcji ciągu pieszo rowerowego i drogi 
serwisowej DS.-8.

Zmiana zakresu kolizji gazowej.

8
0015

Miękinia
1 181/2 0,6182

Zmiana geometrii i konstrukcji drogi wojewódzkiej.
Zmiana geometrii oraz konstrukcji ciągu pieszo rowerowego i drogi 
serwisowej DS.-8.
Zmiana zakresu kolizji gazowej.

9
0015

Miękinia
1 180/2 0,9877

Zmiana geometrii i konstrukcji drogi wojewódzkiej.
Zmiana geometrii oraz konstrukcji ciągu pieszo rowerowego i drogi 
serwisowej DS.-8.
Zmiana zakresu kolizji gazowej.
Rezygnacja z kanalizacji deszczowej.
Zmiana wylotu do rowu RZA (decyzja ŚiR.6341.31.3.2016).

10
0015

Miękinia
1 175/2 0,0445

Zmiana konstrukcji przepustu PD-5, zmiana sposobu umocnienia rowu 
(decyzja ŚIR.6341.31.3.2016).

11
0015

Miękinia
1 165/4 2,5168

Zmiana geometrii i konstrukcji drogi wojewódzkiej.
Zmiana geometrii oraz konstrukcji ciągu pieszo rowerowego. 
Rezygnacja z kanalizacji deszczowej.
Zmiana wylotu do rowu RZA, budowa przepustu P9 
(decyzja ŚiR.6341.31.3.2016).

12
0015

Miękinia
1 138/2 0,6044

Zmiana geometrii i konstrukcji drogi powiatowej 2056D, drogi wojewódzkiej, 
ciągów pieszo-rowerowych CPR-3, CPR-4 i CPR-5, drogi serwisowej DS.-9. 
Budowa przepustów P10, P11 (decyzja ŚiR.6341.31.3.2016).

13
0015

Miękinia
1 580/2 0,0432

Zmiana kolizji gazowej.
Zmiana przebudowy kolizji telekomunikacyjnej.

14
0015

Miękinia
1 580/3 2,7126

Zmiana geometrii i konstrukcji drogi wojewódzkiej.
Zmiana geometrii oraz konstrukcji ciągu pieszo rowerowego oraz drogi 
serwisowej DS.-9.
Zmiana zakresu kolizji gazowej.
Zmiana kanalizacji i wylotu do potoku Nowy Rów (decyzja ŚIR.6341.31.3.2016).

15
0015

Miękinia
1 580/5 0,0288

Zmiana geometrii i konstrukcji drogi powiatowej 2056D. 
Zmiana geometrii ścieżki rowerowej.
Budowa zjazdu.

16
0015

Miękinia
1 581/7 0,0912 Zmiana odwodnienia, zmiana konstrukcji drogi wojewódzkiej.

17
0015

Miękinia
2 314/1 0,0563

Zmiana geometrii drogi, zmiana konstrukcji drogi, rezygnacja z kanalizacji 
deszczowej.

18
0015

Miękinia
3 541/31 0,0179

Rezygnacja z kanalizacji deszczowej i konieczności przekładki sieci 
telekomunikacyjnej.

19
0015

Miękinia
3 541/29 0,0094 Zmiana geometrii drogi serwisowej DS.-12, zmiana konstrukcji nawierzchni

20
0015

Miękinia
3 541/27 0,1423

Zmiana geometrii drogi serwisowej, zmiana konstrukcji nawierzchni, 
zmiana zakresu likwidacji kolizji telekomunikacyjnej

21
0015

Miękinia
3 507/4 0,4187

Rezygnacja z kanalizacji deszczowej i odwodnienie drogi rowami 
(decyzja ŚiR.6341.31.3.2016).
Zmiana geometrii drogi wojewódzkiej, zmiana geometrii drogi DS.-12, zmiana 
geometrii skrzyżowania z DS.-1 i drogą powiatową, zmiana konstrukcji 
nawierzchni.

22
0015

Miękinia
3 542/1 0,0059 Wykonanie rowu przydrożnego (decyzja ŚiR.6341.31.3.2016)
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23
0015

Miękinia
3 545/1 0,0237 Korekta geometrii drogi serwisowej DS.-1, zmiana konstrukcji nawierzchni

24
0015

Miękinia
3 532/2 1,3798

Korekta geometrii drogi wojewódzkiej.
Zmiana konstrukcji drogi wojewódzkiej.
Rezygnacja z kanalizacji deszczowej, wykonanie przepustów P1, P2 
(decyzja ŚiR.6341.31.3.2016).

25
0015

Miękinia
2 312/1 0,0524

Zmiana geometrii drogi, zmiana konstrukcji drogi, rezygnacja z kanalizacji 
deszczowej, przebudowa rowu R-ZA2 (decyzja ŚiR.6341.31.3.2016),

Tabela 2 Nieruchomość (oznaczona numerem ewidencyjnym działki) stanowiąca teren wody płynącej 
położona w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, nie wymagająca zatwierdzenia 
podziału:

L.p. Obręb AM
Nr

działki

Pow.
czas.

zajęcia
[ha]

Właściciel
Cel czasowego 
zajęcia terenu

NR KW Zmiany

1
0015

Miękinia
1 587 0,0700

Skarb Państwa/
Marszałek
Województwa
Dolnośląskiego
ul. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Administrator
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
W odnych we Wrocławiu
ul. Matejki 5, W rocław

Wykonanie
obiektu

mostowego
MD-1

W R1S/
0004165

6/9
Zmiana konstrukcji mostu

II. Zajęcia czasowe

Tabela nr 3 Nieruchomości zajęte dla celów przebudowy sieci uzbrojenia terenu -  zgodnie z art. l l f  
ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych oraz 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:

L.p. Obręb AM
Nr

działki

Pow.
czas.

zajęcia
[ha]

Właściciel
Cel czasowego 
zajęcia terenu

NR KW Zmiana

1.
0015

Miękinia
1 192/2 0,2356

Koziar Anna Krystyna, 
Koziar Grzegorz Michał 
Gałysa Grażyna

Wymiana 
izolatorów 
na słupie

W R1S/
000089

69/3

Zmiana technologii 
przebudowy linii WN

2.
0015

Miękinia
2 318/3 0,0332

Przewoźnik Tomasz 
Marcin

Wymiana 
izolatorów 
na słupie

WR1S/
000463

22/4

Zmiana technologii 
przebudowy linii WN

3.
0015

Miękinia
2 296/6 0,0648

Skarb Państwa 
Starosta Średzki

Wykonanie
przebudowy
konstrukcji

drogi
powiatowej

W R1S/
000402

08/7

Włączenie konstrukcji drogi 
powiatowej (roboty budowlane 
będą realizowane na 
podstawie oświadczenia 
o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane)

4.
0015

Miękinia
2 296/8 0,0152

Skarb Państwa 
Starosta Średzki

Wykonanie
przebudowy
konstrukcji

drogi
powiatowej

WR1S/
000402

08/7

Wykonanie konstrukcji zjazdu 
(roboty budowlane będą 
realizowane na podstawie 
oświadczenia 
o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane)
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5.
0015

Miękinia
2 175/1 0,0336 Powiat Średzki

Odmuienie
rowu

WR1S/
000408

08/3

Wykonanie bieżącej 
konserwacji rowu (roboty 
budowlane będą realizowane 
na podstawie oświadczenia 
o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane)

6.
0015

Miękinia
2 175/3 0,0745 Powiat Średzki

Odmuienie
rowu

WR1S/
000408

08/3

Wykonanie bieżącej 
konserwacji rowu (roboty 
budowlane będą realizowane 
na podstawie oświadczenia 
o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane)

*  działka uległa podziałowi decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 4/17 z dnia 20 lutego 2017 r. na dz. nr 318/4 i nr 318/5 
— czasowe zajęcie dotyczy dz. nr 318/5.

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, Urzędu Gminy Miękinia, w urzędowych 
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych 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 hifrastruktury, w pokoju 
nr 2114, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze 
publicznego obwieszczenia.
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