WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF.AB.7820.16.2017. AD/JT

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 36a ust. 1 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. 1 lc, art. 1 l f ust. 3
i ust. 4 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), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), oraz art. 72 ust. 1 pkt 10
i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
zawiadamiam,
że w dniu 2 sierpnia 2017 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 20/17 zmienił własną decyzję z
dnia 5 marca 2010 r., Nr 4/10 (zmienioną decyzjami tut. Organu z dnia 28 grudnia 2012 r.,
Nr I-D-454/12, z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 9/13, z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 10/14, z dnia
20 stycznia 2016 r., Nr 1/16 oraz z dnia 16 listopada 2016 r., Nr 26/16) zezwalającą na
realizację inwestycji drogowej pn.:
Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu
od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin
do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m,
poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego w zakresie zmiany etapu 2
na odcinku od km 1+137.00 do km 2+136.39 wynikającej z nowej lokalizacji skrzyżowania
ulicy Kosmonautów i nowego przebiegu Trasy Targowej, wyznaczonego na potrzeby obsługi
komunikacyjnej planowanego osiedla Żerniki Nowe, realizowanej etapowo.
Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu przebiegają przez następujące nieruchomości:
Tabela nr 1 — nieruchomości na których prace budowlane będą realizowane na podstawie złożonego
oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w myśl art. 33 ust. 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 - istniejący pas drogowy drogi krajowej nr 94.
L.p.
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Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 20/17, wydanej dnia 2 sierpnia
2017 r., zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2112, w godzinach od 8:00 do 15:00.
W związku z powyższym informuję że, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu

