
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2017 r.
IF.AB.7820.19.2017.ES2 
(dot.: IF-AB.7820.24.2013.ES2,
IF-AB.7820.15.2016.ES2)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) w związku z 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 drógpublicznych{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 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora -  Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad, działający przez pełnomocnika Pana Artura Tarasewicza, 
Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 22 czerwca 
2017 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/15 z dnia 
7 kwietnia 2015 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 
Legnica (A4) -  Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00” (zmienionej
decyzją tego Organu Nr 22/16 z dnia 11 października 2016 r.), poprzez zatwierdzenie 
zamiennego projektu budowlanego dla przebudowy ul. Cukrowniczej w Jaworze i budowy 
wiaduktu WD-8 nad drogą ekspresową S3, w zakresie robót budowlanych realizowanych 
na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:

Tabela nr 1 zajęcia stałe:

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 -  pas drogowy budowanej drogi 
ekspresowej S3 Legnica (A4) -  Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00:

L.p. Obręb AM Nr
działki

Pow.
działki

[ha]
Zmiany

1. 4 Matuszów 1 223/2 0,5019 zmiana szerokości drogi i obszaru skarp
2. 1 Gospodarstwo 1 3/1 0,2007 zmiana szerokości drogi i obszaru skarp

3. 1 Gospodarstwo 1 3/3 0,6595 zmiana szerokości drogi i obszaru skarp, zmiana 
szerokości obiektu mostowego

4. 1 Gospodarstwo 1 4/24 0,2116 zmiana szerokości drogi i obszaru skarp
5. 1 Gospodarstwo 1 4/26 0,0454 zmiana obszaru skarp

6. 1 Gospodarstwo 1 4/27 0,4065 zmiana obszaru skarp, zmiana szerokości obiektu 
mostowego

7. 1 Gospodarstwo 1 4/22 10,3238 zmiana obszaru skarp
8. 1 Gospodarstwo 1 11/3 0,0892 zmiana szerokości drogi i obszaru skarp
9. 1 Gospodarstwo 1 99/14 0,1419 zmiana obszaru skarp
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10. 1 Gospodarstwo 1 99/15 0,4095 zmiana obszaru skarp
11. 1 Gospodarstwo 1 99/18 9,2152 zmiana obszaru skarp
12. 1 Gospodarstwo 1 99/20 0,7929 zmiana obszaru skarp

Tabela nr 2 zajęcia czasowe:

Nieruchomość, na której prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 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

Zmiany

1 4 Matuszów 1 235 0,5964

Skarb Państwa 
Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych i 

Autostrad

przebudowa drogi 
krajowej nr 3

zmiana konstrukcji 
drogi

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 Jaworze, 
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 Infrastruktury, w pokoju 
nr 2114, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze 
publicznego obwieszczenia.
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