
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.8.2020. AK

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. l l a  ust. 1, art. l id  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 2018 r., poz. 1474, zm.: Dz. U. 2019 r., poz. 1716) oraz art. 49 
ustawy' z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r„ poz. 256),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora -  Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Mariusza Wawro, 
złożony w dniu 17 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na:

Przebudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo -  Bardo Przyłęk.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych 
numerach ewidencyjnych gruntów:
Tabela nr 1
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. 
z 2019 r., poz. 1186, 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

L.p. Obręb AM Nr działki 
pod inwestycję

Pow. zajęcia 
działki pod 
inwestycję 

[ha]

W łaściciel/Użytkownik wieczysty/Zarządca 
Nieruchomości 

wg ewidencji

Właściciel 
/Użytkownik 

wieczysty/Zarządca 
Nieruchomości 

wg KW

1.
0005
Bardo - 253 2,36

Skarb Państwa
Trwały Zarząd: Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad; Wronia 53, 
03-874 Warszawa,
Adres do korespondencji: GDDKiA 
O/Wrocław, Powstańców Śląskich 186, 
53-139 Wrocław

Skarb Państwa 
/Generalna 

Dyrekcja Dróg 
Krajowych 
i Autostrad

Tabela nr 2
Nieruchomość stanowiąca teren linii kolejowej:

L.p. Obręb AM Nr
działki

Pow. zajęcia 
działki pod 
inwestycję 

[ha]

Cel zajęcia

W łaściciel/Użytkownik 
wieczysty/Zarządca 

Nieruchomości 
wg ewidencji

W łaściciel/ 
Użytkownik 

wieczysty/Zarządca 
Nieruchomości 

wg KW

1



Regulacja i umocnienie Skarb Państwa Skarb Państwa
dna rowu; Użytkowanie /Polskie Koleje
Umocnienie brukiem wieczyste: Państwowe S.A.
kamiennym skarp Polskie Koleje w Warszawie
i przeciwskarp Państwowe S.A.
przedmiotowego rowu w w Warszawie
miejscu wylotu Aleje

1. 0005
Bardo 14 252/30 0,08 przykanalików i ścieków 

skarpowych.
Remont kaskady 
w km 83+260;
Rozbiórka istniejącego 
chodnika w km 83+170. 
Zabezpieczenie istniejącej 
infrastruktury 
telekomunikacyjnej.

Jerozolimskie 
142 A
02-305 Warszawa

Tabela nr 3
Nieruchomości zajęte dla celów przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z art. l l f  ust. 1 
pkt 8 lit. e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych: ______ _________ _________________________________ ______________________

Lp. Obręb
Arkusz
mapy Nr działki

Pow.
zajęcia

ha
Cel zajęcia Właściciel/ Użytkownik 

wieczysty/ Zarządca

1 2 3 4 6 7 8

1 0005
Bardo - 254 0,001 przebudowa sieci 

te lekomunikacyj nej

Gmina Bardo 
/Burmistrz Miasta 

i Gminy Bardo, Rynek 2, 
57-256 Bardo

2 0005
Bardo - 405/4 0,001 przebudowa 

kanalizacji deszczowej

Gmina Bardo 
/Burmistrz Miasta 

i Gminy Bardo Rynek 2, 
57-256 Bardo

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
7 kwietnia 2020 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Miasta i Gminy Bardo, 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 kwietnia 2020 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 2111, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze 
publicznego obwieszczenia. Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium 
postępowania. Informacje o toczącym się postępowaniu można uzyskać również telefonicznie 
lub w formie elektronicznej (email, ePUAP).

Z up. WOJEWODY DOLN0ŚLĄSKIE60

Małgorzata Ęąjjąhcr  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Infrastruktury


