
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.34.2017.JT

Wrocław, dnia 18 stycznia 2018 r.

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, zm.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) 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, działającego 
za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Zająca, złożony w dniu 8 grudnia 2017 r., 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, rozbudowie drogi 
wojewódzkiej nr 363:

„Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 11+280 w m. Iwiny”.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych 
numerach ewidencyjnych gruntów:

Tabela nr 1 zajęcia stale:

L.p
Obręb,

jednostka
ewidencyjna

Nr działki Pow. zajęcia 
stałego działki 
pod inwestycję 

[ha]

Właściciel/ Użytkownik 
w ieczysty/Zarządca 

Nieruchomości 
wg ewidencji

Właściciel/ Użytkownik 
Wieczysty/Zarządca 

Nieruchomości 
wg KW

Przed
podziałem

Po podziale 
pod  

inwestycję

1
0001, Iwiny 

020106 2 Warta 
Bolesławiecka

80/3 80/4 0,0173

Gmina Warta Bolesławiecka
(własność)
Wójt Gminy Warta 
Bolesławiecka 
(gospodarowanie zasobem 
n ieruchomości)

Gmina Warta 
Bolesławiecka

2
0001, Iwiny 

020106 2 Warta 
Bolesławiecka

312 312/1 0,0330
Skarb Państwa (własność) 
Gmina Warta Bolesławiecka 
(użytkowanie wieczyste)

Gmina Warta 
Bolesławiecka 
Skarb Państwa - 
Starosta Bolesławiecki

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, z późn. zm.) 
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 363:
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L.p
Obręb,

jednostka
ewidencyjna

Nr działki Pow. zajęcia 
stałego działki 
pod inwestycję 

[ha]

Właściciel/ Użytkownik 
w ieczysty/Zarządca 

Nieruchomości 
wg ewidencji

Właściciel/ Użytkownik 
Wieczysty/Zarządca 

Nieruchomości 
wg KW

Przed
podziałem

Po podziale 
pod 

inwestycję

1
0001, Iwiny 

020106_2 Warta 
Bolesławiecka

89/1 . . . 0,0590 Województwo Dolnośląskie 
(własność)
Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei (trwały zarząd)

Województwo
Dolnośląskie

2
0001, Iwiny 

020106 2 Warta 
Bolesławiecka

313 . . . 0,0570

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

L.p.
Obręb,

jednostka
ewidencyjna

Nr
działki

Pow. zajęcia 
działki 

przeznaczonej 
pod inwestycję 

[ha]

Cel zajęcia

Właściciel/ Użytkownik 
w ieczysty/Zarządca 

Nieruchomości 
wg ewidencji

Właściciel/ Użytkownik 
Wieczysty/Zarządca 

Nieruchomości 
wg KW

1
0001, Iwiny 

020106 2 Warta 
Bolesławiecka

196 0,0520

umocnienie
skarp,

przebudowa
mostu

*Skarb Państwa
(własność)
Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego 
(trwały zarząd)

*Skarb Państwa
(własność)
Marszałek
Województwa
Dolnośląskiego
(trwały zarząd)

*z dniem 1 stycznia 2018 r Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
23 stycznia 2018 r. — data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, 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 6 lutego 2018 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 2112, w godzinach od 8:00 do 15:00, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia 
w drodze publicznego obwieszczenia.
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