WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Wrocław, dnia 29 kwietnia 2021 r.
IF-0.7821.11.2019.KMB-3

O BW IESZCZENIE
W O JEW O DY D O LN O ŚLĄSK IEG O
N a podstawie art. 1 l f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363,
ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.),
zawiadamiam
że po rozpatrzeniu odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej „Biskupin”, decyzją z dnia 30 marca
2021 r. (znak: IF-0.7821.11.2019.KMB-1), Wojewoda Dolnośląski utrzymał w mocy decyzję
Prezydenta Wrocławia N r 5039/2019 z dnia 23 października 2019 r. o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, udzielonemu Prezydentowi Wrocławia, zatwierdzającą podziały
nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pod nazwą „Rozbudowa/przebudowa
ul. Jackowskiego i ul. Gersona we Wrocławiu”.
Powyższą decyzją Prezydent Wrocławia zatwierdził podział nieruchomości z obrębu
Bartoszowice, AM 3: działki nr 30/4 na działki nr 30/5 i 30/6, działki nr 31/2 na działki nr 31/4
i 31/5 oraz działki nr 31/3 na działki nr 31/6 i 31/7. Działki nr 30/5, 31/4 i 31/6 staną się
własnością Gminy Wrocław z dniem uzyskania przez omawianą decyzję waloru ostateczności.
Jako teren objęty liniami rozgraniczającymi wskazano działki nr: 68, 10, 49/1, 49/2 i 49/4,
AM 3, obręb Bartoszowice, oraz działki nr 30/5, 31/4 i 31/6, AM 3, obręb Bartoszowice,
powstałe w wyniku podziału. Jako dodatkowe tereny, niezbędne do realizacji projektowanych
obiektów budowlanych, wymieniono działki nr 6/1, 12, 13, 14/1, 14/2 i 15, AM 3, obręb
Bartoszowice. Dodatkowe tereny, niezbędne dla realizacji obiektów budowlanych, dla których
określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, wskazano działki nr 9,30/1,2/15, 34/5,
34/1, 67, 2/17, 2/35, 30/3 i 55 AM 3, obręb Bartoszowice, oraz 31/7, AM 3, obręb
Bartoszowice, powstałą po podziale, a także działkę nr 1, AM 5, obręb Biskupin.
Z treścią powyższych rozstrzygnięć zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2103, w godzinach pracy
Urzędu. Zainteresowane strony przyjmowane będą wyłącznie po uprzednim umówieniu
terminu wizyty telefonicznie (71) 340 68 80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
kierowanej na adres: k.maciejowska@duw.pl.
Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta”.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wskazuję 7 maja
2021 r. - jako dzień podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia
Wojewody Dolnośląskiego - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia, w urzędowych
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej obu wymienionych
urzędów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie
zostało podane do publicznej wiadomości w sposób podany wyżej powoduje, że czynność dorę
czenia decyzji Wojewody Dolnośląskiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
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