Wrocław, dnia 25 kwietnia 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.11.2017.ES2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 11 a 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 2015 r., poz. 2031, ztn. 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 Łukasza Grzelczaka,
złożony w dniu 24 marca 2017 r. i uzupełniony w dniu 24 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Rakoszyce
nazwanej przez Inwestora:
„Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Rakoszyce w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 346 w systemie „zaprojektuj i wybuduj””.
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych
numerach ewidencyjnych gruntów:
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wieczysty/Zarządca
Nieruchomości
wg KW

Skarb Państwa
Agencja Nieruchomości
Rolnych z/s w Warszawie Agencja Nieruchomości
Oddział Terenowy
Rolnych
we W rocławiu
ul. M ińska 60
54-610 Wrocław

Tabela nr 2 zajęcia stale:
Nieruchomość, na której 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 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) w związku z art. I l i ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - stanowiąca istniejący pas
drogowy:
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Dolnośląskie
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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 Miejskiego w Środzie Śląskiej,
w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych
urzędów oraz w prasie lokalnej.
W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony
postępowania m ają 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.

2

