Wrocław, dnia 5 grudnia 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.27.2017.ES2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 1la 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 2017 r., poz. 1496) 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 - 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 Tomasza Zająca,
złożony w dniu 31 października 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 328, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 328 oraz budowie tymczasowego obiektu
mostowego, nazwanej przez Inwestora:
„Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara
Kraśnica, gm. Świerzawa”.
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych
numerach ewidencyjnych gruntów:
Tabela nr 1 zajęcia stale:
Nr działki
L.p.

Obręb

AM
Przed
podziałem

Po podziale
pod
inwestycję

325/8

325/10

Pow. zajęcia
stałego działki
pod inwestycję
[ha]

W łaściciel/ Użytkownik
wieczysty/Zarządca
Nieruchom ości
wg ewidencji

W łaściciel/
Użytkownik
wieczysty/Zarządca
Nieruchom ości
wg KW

0,0103

W łasność 1/1:
Jankow ski Stanisław
Jankowska Barbara

Jankowski Stanisław
Kazimierz
Jankowska Barbara

Gm ina Świerzawa

Szarlej W iesław

1

0011, Stara
Kraśnica

2

0011, Stara
Kraśnica

1

327

327/1

0,0079

W łasność 1/1:
G m ina Świerzawa
pl. W olności 60
59-540 Świerzawa

0001,
W ojcieszów

4

181

181/2

0,0008

Szarlej W iesław Jan

3

1

1

Tabela nr 2 zajęcia stale:
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 2017 r., poz. 1332, zm.: poz. 1529) 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
wojewódzkiej nr 328:

Nr działki
L.p.

Obręb

AM
Przed
podziałem

1

2

0011, Stara
Kraśnica

0001,
W ojcieszów

1

4

336/1

180/1

Po podziale
pod
inwestycję

Pow. zajęcia
stałego działki
przeznaczonej
pod inwestycję
[ha]

W łaściciel/ Użytkownik
w ieczysty/ Zarządca
Nieruchomości
wg ewidencji

W łaściciel/
U żytkownik
w ieczysty/Zarządca
Nieruchom ości
wg KW

0,0390

W łasność 1/1:
Województwo
Dolnośląskie
W ybrzeże Juliusza
Słowackiego 12-14
50-411 W rocław

W ojewództwo
Dolnośląskie

0,0010

W łasność 1/1:
Województwo
Dolnośląskie
W ybrzeże Juliusza
Słowackiego 12-14
50-411 W rocław

W ojewództwo
Dolnośląskie

-

-

Tabela nr 3 Nieruchomości stanowiące tereny wód płynących położone w części
rozgraniczających teren inwestycji, nie wymagające zatwierdzenia podziału:

L.p.

Obręb

AM

Nr działki

Pow. zajęcia
działki
przeznaczonej
pod inwestycję

2

0011, Stara
Kraśnica

0001,
W ojcieszów

2

4

138/3

187/1

0,064

0,0095

liniach

Cel zajęcia

W łaściciel/
Użytkownik
wieczysty/Zarządca
Nieruchomości
wg ewidencji

W łaściciel/
Użytkownik
wieczysty/Zarządca
Nieruchom ości
wg KW

Um ocnienie
skarp,
przebudowa
mostu

W łasność 1/1:
Skarb Państwa
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
we W rocławiu
ul. C. K. Norwida 34
50-950 W rocław

Skarb Państwa
w trwałym zarządzie
Regionalnego
Zarządu G ospodarki
W odnej we
W rocławiu

Um ocnienie
skarp

W łasność 1/1:
Skarb Państwa
Regionalny Zarząd
Gospodarki W odnej
we W rocławiu
ul. C. K. Norwida 34
50-950 W rocław

Regionalny Zarząd
G ospodarki W odnej
we W rocławiu

[ha]

1

w

Tabela nr 4 zajęcia czasowe:
Nieruchomość zajęta dla celów określenia obowiązku budowy i okresu użytkowania
tymczasowego obiektu budowlanego, ograniczenie w korzystaniu z tej nieruchomości oraz
zezwolenie na wykonanie obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowego obiektu
budowlanego - zgodnie z art. l l f ust. 1 pkt 8 lit. b, lit. i, lit. j ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

2

L.p.

1

Obręb

0011,
Stara
Kraśnica

AM

1

Przed
podziałem

Po
podziale

327

327/2

Pow. czas.
zajęcia [ha]

Cel czas. zajęcia

W łaściciel/ Użytkownik
wieczysty/ Zarządca

Zezwolenie na
wykonanie
budowy

Nr działki

0,0390

Budowa mostu
tym czasowego
z dojazdami

W łasność 1/1:
Gm ina Świerzawa
pl. W olności 60
59-540 Świerzawa

Tak

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień
7 grudnia 2017 r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa, Urzędu Miasta Wojcieszów,
w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych
urzędów oraz w prasie lokalnej, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za
dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 21 grudnia 2017 r.
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.

3

