Wrocław, dnia 5 grudnia 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.28.2017.ES2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. l l 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 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 - Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad, działającego 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 3 listopada
2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej zlokalizowanej w km od 48+034 do km 48+206 drogi krajowej nr 36,
nazwanej przez Inwestora:
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze
krajowej nr 36 w miejscowości Wińsko w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.
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

Powierzchnia
zajęcia stałego
działki
przeznaczonej
pod inwestycję
[ha]

1.

022202_2.0028,
W ińsko

4

759

759/2

0,0434

2.

022202_2.0028,
Wińsko

4

761

761/2

0,0770

W łaściciel/ Użytkownik
wieczysty/Zarządca
Nieruchom ości
wg ewidencji
Gm ina W ińsko
Gospodarowanie
zasobem nieruchomości:
W ójt Gm iny W ińsko
pl. W olności 2
56-160 W ińsko
Gm ina W ińsko
Gospodarowanie
zasobem nieruchom ości:
W ójt Gm iny W ińsko
pl. W olności 2
56-160 W ińsko

W łaściciel/
Użytkownik
wieczysty/Zarządca
Nieruchom ości
wg KW

Gmina W ińsko

Gmina W ińsko

Tabela nr 2 zajęcia stałe:
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 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

1

z 2017 r., poz. 1332, zm.: Dz. U. z 2017 r., 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 krajowej nr 36:
Powierzchnia
zajęcia stałego
działki
przeznaczonej
pod inwestycję

Nr działki

L.p.

Obręb

AM

Przed
podziałem

Po
podziale pod
inwestycję

W łaściciel/ Użytkownik
wieczy sty/Za rząd ca
Nieruchom ości
wg ewidencji

W łaściciel/
Użytkownik
wieczysty/
Zarządca
Nieruchom ości
wg KW

Skarb Państwa
Trwały zarząd:
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Żelazna 59
00-848 W arszawa

G eneralna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad

[ha]

1.

022202_2.0028,
W ińsko

4

760/1

0,1365

-

Obręb

AM

Przed
podzia
łem

Po
podzia
le

Cel czas.
zajęcia

1.

022202 2.
0028,
W ińsko

4

759

759/1

0,0040

Budowa sieci
nn

2.

022202 2.
0028,
W ińsko

4

759

759/1

0,0021

Przebudowa
sieci kd

W łaściciel/
Użytkownik
wieczysty/
Zarządca

Gmina W ińsko
Gospodarowanie
zasobem
nieruchomości:
W ójt Gminy W ińsko
pl. W olności 2
56-160 W ińsko
Gmina W ińsko
Gospodarowanie
zasobem
nieruchomości:
W ójt Gminy W ińsko
pl. W olności 2
56-160 W ińsko

Zezwolenie na
wykonanie
przebudowy

L.p.

Pow.
czas.
zajęcia
[ha]

Ograniczenie
w korzystaniu
z nieruchom ości

Nr działki

Oświadczenie do
dysponowania
nieruchom ością
na cele bud.

Tabela nr 3 zajęcia czasowe:
Nieruchomości zajęte dla celów obowiązku budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości oraz zezwolenie na wykonanie obowiązku budowy
i przebudowy sieci uzbrojenia terenu - zgodnie z art. l l f ust. 1 pkt 8 lit. e, lit. i, lit. j ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

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 Gminy Wińsko, 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.
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