
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
IF-AB.7820.3.2022.ES2

Wrocław, dnia 4 maja 2022 r.

DECYZJA Nr 6/2022 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 1 la  ust. 1 i ust. 2a, art. l ic ,  art. l l f  ust. 1, art. I li ,  art. 12 ust. 1, 
ust. 2, ust. 3 i ust. 4 piet 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji m> zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 
z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora -  Zarządu Województwa Dolnośląskiego, 
wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostld organizacyjnej będącej zarządem drogi, tj. 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, 
działającego przez pełnomocnika Pana Adama Biegańskiego, złożonego w dniu 3 lutego 2022 r., 
uzupełnionego w dniu 14 marca 2022 r.,

zezwalam
Zarządowi Województwa Dolnośląskiego

wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostld organizacyjnej, 
będącej zarządem drogi tj.

Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu 
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej 
nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku od km 57+017,80 do km 57+932,03 -  
od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych, nazwanej przez Inwestora:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów - Gorce na odcinku o długości 
800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych”. 

Nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

I. Charakterystyka inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 

w m. Boguszów-Gorce na odcinku od km 57+017,80 do km 57+932,03 -  od ul. Krakowskiej 
do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych. Zakres omawianej inwestycji obejmuje 
w szczególności:
-  rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 367,
-  przebudowę drogi gminnej nr 115971 klasy L (ul. Krakowska),
-  przebudowę zjazdów,
-  budowę zatoki autobusowej,
-  budowę i przebudowę rowów odwadniających oraz przepustów,
-  budowę kanalizacji deszczowej,



-  budowę murów oporowych z gruntu zbrojonego,
-  przebudowę sieci teletechnicznej i wodociągowej,
-  budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
-  budowę kanału technologicznego,
-  przebudowę oświetlenia drogowego.

II. Powiązanie z innymi drogami publicznymi
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie województwa dolnośląskiego, 

w powiecie wałbrzyskim, w gminie Boguszów-Gorce. Na odcinku objętym inwestycją droga 
wojewódzka nr 367 krzyżuje się z drogą gminną nr 115971 klasy L (ul. Krakowska). Poza 
zakresem opracowania droga wojewódzka nr 367 łączy się:

-  od strony zachodniej z drogą gminną (brak numeru, ul. Lipowa),
-  od strony wschodniej z drogą gminną nr 116715D (ul. Kresowa),
-  w ciągu drogi gminnej (ul. Krakowska) z drogą gminną nr 115972D (ul. Złota).

III. Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji
Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono na mapie sytuacyjnej w skali 1:500, 

stanowiącej załącznik nr 1.1-1.2 do niniejszej decyzji w następujący sposób:
-  linia przerywana w kolorze fioletowym -  pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 367 (tabela 

nr 1 i m- 2 niniejszej decyzji),
-  linia przerywana w kolorze zielonym -  nieruchomości zajęte dla celu obowiązku 

przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy urządzenia wodnego, przebudowy innej drogi 
publicznej, przebudowy zjazdu (tabela ni- 3 niniejszej decyzji).

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

Tabela nr 1 Nieruchom ości przeznaczone pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 367:

L.p. Obręb AM

Nr dziatki Pow. 
zajęcia 
dziatki 

pod 
inwestycję 

[ha] '

Właściciel/ 
Użytkownik 

wieczysty/Zarządca  
Nieruchomości 
wg ewidencji

W łaściciel/Użytkownik 
wieczysty/Zarządca  

Nieruchomości 
wg KW

Przed
podziałem

Po
podziale

pod
inwestycję

1
0003, Nr 3 
Boguszów

23 693 693/2 0,0499

Gmina Boguszów- 
Gorce 

użytkowanie wieczyste: 
Polski Związek 

Działkowców - Okręg 
Sudecki w Szczawnie- 

Zdroju 
ul. Kolejowa 22 

58-310 Szczawno 
Zdrój

Gmina Boguszów- 
Gorce użytkowanie 

wieczyste: Polski 
Związek Działkowców  

SW 1W/00033632/8

2 0003, Nr 3 
Boguszów

20 1187/7 1187/10 0,0184
Gmina Boguszów- 

Gorce 
pi. Odrodzenial 

58-370 Boguszów  
Gorce

SW 1W/00089751/5 
Gmina Boguszów- 

Gorce
3

0003, Nr 3 
Boguszów

20 1187/7 1187/9 0,0230

4
0003, Nr 3 
Boguszów

23 702 702/1 0,0520

Gmina Boguszów- 
Gorce 

pl. Odrodzenial 
58-370 Boguszów  

Gorce

Gmina Boguszów- 
Gorce 

SW1W/00080714/1

5
0003, Nr 3 
Boguszów

20 639 639/2 0,0309

Gmina Boguszów- 
Gorce 

pl. Odrodzenial 
58-370 Boguszów  

Gorce

Gmina Boguszów- 
Gorce 

SW1W/00067953/1
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6
0004, Nr 4 
Boguszów

1 1/15 1/17 0,0683 Gmina Boguszów- 
Gorce 

pi. Odrodzenial 
58-370 Boguszów  

Gorce

Gmina Boguszów- 
Gorce 

SW 1W /00078966/57
0004, Nr 4 
Boguszów 1 1/15 1/18 0,2483

8
0004, Nr 4 
Boguszów

1 1/15 1/19 0,0026

9
0004, Nr 4 
Boguszów 1 3 3/207 0,0278

Skarb Państwa 
PGL Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo 
Wałbrzych 
ul. Miła 2 

58-372 Boguszów- 
Gorce

Skarb Państwa 
PGL Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo 
W ałbrzych 

SW 1W /00031868/7

10
0004, Nr 4 
Boguszów

1 3 3/208 0,1590

11
0004, Nr 4 
Boguszów

1 3 3/209 0,0017

12
0004, Nr 4 
Boquszów

1 3 3/210 0,0659

13
0004, Nr 4 
Boguszów

1 3 3/211 0,0266

14
0004, Nr 4 
Boguszów

1 3 3/212 0,0376

15
0004, Nr 4 
Boguszów

1 3 3/213 0,0114

Tabela nr 2

Nieruchom ości, na których prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia o posiadanym  
prawie do dysponowania nieruchom ością 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 2021 r., poz. 2351, z późn. zin.) 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 367:

L.p. Obręb AM

Nr działki Pow. 
zajęcia 
stałego 

działki pod 
inwestycję 

[ha]

W łaściciel/Użytkownik 
wieczysty/Zarządca 

nieruchomości 
wg ewidencji

W łaściciel/ 
Użytkownik 

wieczysty/Zarządca 
nieruchomości 

wg KW

Przed
podziałem

Po
podziale

pod
inwestycję

1
0003, Nr 3 
Boguszów

17.20.21 560/2 - 2,1669

Województwo Dolnośląskie 
ul. W ybrzeże Juliusza 

Słowackiego 12-14 
50-411 W rocław  

Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu 

ul. Krakowska 28 
50-425 W rocław

Województwo 
Dolnośląskie 

Dolnośląska Służba 
Dróg i Kolei 

we W rocławiu 
SW1W /00077558/5

2
0004, Nr 4 
Boguszów

1 2 - 2,0495

Województwo Dolnośląskie 
ul. W ybrzeże Juliusza 

Słowackiego 12-14 
50-411 W rocław  

Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu 

ul. Krakowska 28 
50-425 W rocław

Województwo
Dolnośląskie

SW 1W /00077538/9

Tabela nr 3

Nieruchom ości zajęte dla celów obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy urządzenia 
wodnego, przebudowy innej drogi publicznej, przebudowy zjazdu, ograniczenie w korzystaniu  
z nieruchom ości w celu realizacji tego obowiązku i zezw olenie na wykonanie tego obowiązku -  zgodnie 
z art. l l f  ust. 1 pkt 8 lit. e, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i oraz lit. j -  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
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L.p. Obręb
AM

Nr działki

Pow.
zajęcia

ha
Cel zajęcia

Właściciel/ 
Użytkownik 

wieczysty/ Zarządca 
nieruchomości
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1
0003, Nr 3 
Boguszów

20 1187/7 1187/8 0,0082
Przebudowa
sieci
teletechnicznej

Gmina Boguszów- 
Gorce 

pl. Odrodzenial 
58-370 Boguszów - 

Gorce

TAK TAK TAK

2
0003, Nr 3 
Boguszów 23 702 702/2 0,0444

Przebudowa 
drogi gminnej 
nr 115971 
(ul.Krakowska), 
przebudowa 
sieci
teletechnicznej

Gmina Boguszów- 
Gorce 

pl. O drodzenial 
58-370 Boguszów - 

Gorce

TAK NIE TAK

3
0004, Nr 4 
Boguszów

1 1/15 1/16

0,0098

Budowa
urządzenia
wodnego
(rów
melioracyjny)

Gmina Boguszów- 
Gorce 

pl. Odrodzenial 
58-370 Boguszów  

Gorce

TAK TAK TAK

0,0062 Przebudowa
zjazdu TAK NIE TAK

IV. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z wymogiem ait. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, zm.: Dz. U z 2021 r., poz. 2389) a także § 3 ust. 2 
pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 poprzednio obowiązującego Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawne przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 
ust. 1 pkt 62 obecnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
poz. 1839), Inwestor przedłożył decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2017 r. (znak: WOOŚ.4210.23.2015.ICC.54) ustalającą 
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa
i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa 
w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”. Na skutek 
złożonego odwołania Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 16 listopada 
2017 r. (znak: DOOŚ-DŚI.4210.12. 2017.AS.5) uchylił w części i orzekł co do istoty oraz 
utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w pozostałej części. Na wniosek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzją z dnia 
10 marca 2022 r. (znak: WOOŚ.420.31.2021.BZ.7) przeniósł własną decyzję z dnia 28 lutego 
2017 r. (znak: WOOŚ.4210.23.2015.ICC.54) w części od początku trasy zlokalizowanej 
na terenie Gminy Boguszów-Gorce do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych. 
Wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
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przedsięwzięcia zostały w następujący sposób spełnione:
-  zastosowano oświetlenie w technologii LED, przyjęte oprawy zapobiegają 

nadmiernemu rozproszeniu światła,
-  zaprojektowano szczelny system kanalizacji deszczowej, w którym ścieki deszczowe 

zostaną podczyszczone dwuetapowo -  w osadnikach wpustów, a następnie w osadniku 
zawiesiny mineralnej poprzedzającym wylot do rowu,

-  zastosowano elementy odcinające odpływ wód opadowych w postaci zastawek 
instalowanych na każdym włączeniu do rowu przydrożnego lub do rowu 
melioracyjnego,

-  zaprojektowano odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową w obszarze 
rozbudowywanego skrzyżowania oraz poprzez rowy otwarte na pozostałym odcinku 
drogi.

Planowana inwestycja, tak w fazie realizacji jak i w trakcie eksploatacji, nie może spowodować 
pogorszenia jakości powietrza wg norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawne poziomów> niektórych substancji w powietrzu (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845), z zastosowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawne dokonywania oceny poziomów  
substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 2279) oraz jakości ziemi i gleby, o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395).
Nadto, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r., poz. 699) należy -  podczas budowy i użytkowania inwestycji -  określić zasady 
postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę 
środowiska naturalnego.

Ponadto, Inwestor winien realizować inwestycję zgodnie z otrzymanymi decyzjam:
-  Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie z dnia 21 października 2021 r. (znak: WR.ZUZ. 1.4210.247.202l.AK) 
o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych oraz na korzystanie 
z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu 
drogi do urządzeń wodnych,

-  Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie z dnia 11 sierpnia 2021 r. (znak: WR.ZUZ.3.4210.347.2021.RK) 
o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie wylotu W l, KI i K2, likwidację wylotu 
WY0, likwidację rowu RL1, wykonanie rowu RP1 oraz usługi wodne na wprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem W l do projektowanego rowu 
RP1, projektowanym wylotem KI do projektowanego rowu RP1, projektowanym 
wylotem K2 do projektowanego rowu RP2.

V. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu Delegatura 

w Wałbrzychu pismem z dnia 11 lutego 2021 r. (znak: W/Arch.5183.27.2021.MK) pozytywnie 
zaopiniował planowaną inwestycję.
Zgodnie z art. 1 ld  ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zastępują uzgodnienia, 
pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami .

VI. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na uwarunkowania wynikające z potrzeb 
obronności państwa.
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VII. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich
Realizacja inwestycji, objętej niniejszą decyzją, nie może naruszać uzasadnionych 

interesów osób trzecich. Wszelkie roboty budowlane oraz usuwanie kolizji dotyczących 
infrastruktury technicznej należy wykonywać w porozumieniu z właściwymi jej zarządcami. 

Warunki ochrony przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej 
Realizacja planowanej inwestycji nie może naruszać interesów osób trzecich w zakresie 

dostępu do drogi publicznej. Należy zapewnić możliwość budowy nowych lub przebudowy 
istniejących zjazdów albo dojazd z innych dróg niższych klas do sąsiadujących nieruchomości, 
przy jednoczesnym spełnieniu warunków o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 124, zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1643).

W przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów 
dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, 
z późn. zm.).

Warunki ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji' 
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności
W przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecięcia się z inną drogą 

transportu lądowego -  z wyjątkiem skrzyżowania z linią kolejową w poziomie szyn, 
o którym mowa w art. 28 ust. 1 -  wodnego, korytarzem powietrznym w strefie lotniska 
lub urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią energetyczną lub telekomunikacyjną, 
rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naruszenie tych obiektów lub urządzeń 
albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu 
lub dokonanie zmiany należy do zarządcy drogi -  art. 32 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. 
Budowę i przebudowę, także przełożenie i/lub zabezpieczenie sieci lub ich fragmentów - 
elektroenergetycznej i urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenia, sieci wodociągowej, 
gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej teletechnicznej lub innej, występującej na terenie 
objętym inwestycją - należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z właściwymi 
zarządcami tych sieci.

Warunki ochrony przed pozbawieniem możliwości użytkowania nieruchomości: 
Nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Województwa Dolnośląskiego, 

z dniem uzyskania przez niniejszą decyzję waloru ostateczności, mogą być użytkowane 
nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych do czasu 
określonego w punkcie X niniejszej decyzji, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 12 
ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych.

W przypadku, gdy przejęcie pod realizację inwestycji drogowej i przekazanie 
na własność Województwa Dolnośląskiego dotyczy części nieruchomości, a pozostała część 
nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca 
drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego 
nieruchomości, w imieniu i na rzecz Województwa Dolnośląskiego tej części nieruchomości, 
o czym mówi art. 13 ust. 3 cytowanej ustawy.

Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej: 
Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację 

inwestycji drogowej i przekazane na własność Województwa Dolnośląskiego, wydaje organ, 
który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - w przedmiotowej sprawie 
Wojewoda Dolnośląski (art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).
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Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, 
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna 
(art. 12 ust. 4b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych).

Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor 
natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się 
w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 12 ust. 4g ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej 
i przekazane na własność Województwa Dolnośląskiego, przysługuje dotychczasowym 
właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym 
przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (art. 12 ust. 4f ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w> zakresie dróg publicznych).

W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio 
wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17 cytowanej ustawy,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 

wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości 
lub wartości prawa użytkowania wieczystego, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 18 
ust. le  ustawy o szczególnych zasadach przygotoM>ania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych.

Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione, na nieruchomości lub prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości objętych inwestycją, wygasają z dniem, w którym decyzja 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna (art. 12 ust. 4c ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Informację o gotowości wydania nieruchomości należy zgłaszać bezpośrednio 
do Inwestora -  Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego zadania przy pomocy 
jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 
we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

VIII. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczonej według katastru nieruchomości
Niniejsza decyzja zatwierdza podział nieruchomości. Zatwierdzeniu podlega następujący 

podział nieruchomości sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, 
przyjęty przez Starostę Wałbrzyskiego do ewidencji materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego w dniu 6 maja 2021 r. (identyfikator ewidencyjny materiału 
zasobu -  operatu technicznego -  P.0221.2021.450) stanowiący załącznik ni' 2 do niniejszej 
decyzji, w następujący sposób:
Tabela nr 4

Lp.
Obręb 

i arkusz mapy
Nr jednostki rejestrowej 
(nr Księgi Wieczystej)

Stan przed podziałem Stan po podziale

Nr działki
Powierzchnia

działki
ha

Nr działki 
projektowanej

Powierzchnia
działki

ha

1
0003, Nr 3 Boguszów  

AM-23
SW 1W/00033632/8 693 5,4793

693/1 5,4294
693/2 0,0499
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0003, Nr 3 Boguszów  
AM-20

1187/10 0,0184
2 SW 1W /00089751/5 1187/7 1,2234 1187/9 0,0230

1187/8 1,1820

3 0003, Nr 3 Boguszów
SW1W/00080714/1 702 0,5671

702/1 0,0520
AM-23 702/2 0,5151

4
0003, Nr 3 Boguszów

SW1W/00067953/1 639 0,2756
639/1 0,2447

AM-20 639/2 0,0309
1/16 12,7991

0004, Nr 4 Boguszów
SW1W /00078966/5 1/15 13,1183

1/17 0,0683
AM-1 1/18 0,2483

1/19 0,0026
3/206 23,5500
3/207 0,0278
3/208 0,1590

g 0004, Nr 4 Boguszów
SW 1W /00031868/7 3 23,8800

3/209 0,0017
AM-1 3/210 0,0659

3/211 0,0266
3/212 0,0376
3/213 0,0114

IX. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które 
stają się własnością Województwa Dolnośląskiego
Niżej wymienione nieruchomości (tabela nr 5), oznaczone wg katastru nieruchomości, 

przechodzą z mocy prawa na własność Województwa Dolnośląskiego w trwały zarząd 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie 
się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu (art. 12 ust. 4 pkt 2 
i ust. 4a cyt. ustawy):
Tabela nr 5

L.p. Obręb AM

Nr dziatki Pow. 
zajęcia 
działki 

pod 
inwestycję 
_ [ha] '

W łaściciel/ 
Użytkownik 

wieczysty/Zarządca  
Nieruchomości 
wg ewidencji

Właściciel/Użytkownik 
wieczysty/Zarządca  

Nieruchomości 
wg KW

Przed
podziatem

Po
podziale

pod
inwestycję

1
0003, Nr 3 
Boguszów

23 693 693/2 0,0499

Gmina Boguszów- 
Gorce 

użytkowanie wieczyste: 
Polski Związek 

Działkowców - Okręg 
Sudecki w Szczawnie- 

Zdroju 
ul. Kolejowa 22 

58-310 Szczawno 
Zdrój

Gmina Boguszów- 
Gorce użytkowanie 

wieczyste: Polski 
Związek Działkowców  

SW 1W/00033632/8

2
0003, Nr 3 
Boguszów

20 1187/7 1187/10 0,0184
Gmina Boguszów- 

Gorce 
pl. Odrodzenial 

58-370 Boguszów  
Gorce

SW 1W/00089751/5 
Gmina Boguszów- 

Gorce
3

0003, Nr 3 
Boguszów

20 1187/7 1187/9 0,0230

4
0003, Nr 3 
Boguszów

23 702 702/1 0,0520

Gmina Boguszów- 
Gorce 

pl. Odrodzenial 
58-370 Boguszów  

Gorce

Gmina Boguszów- 
Gorce 

SW1W/00080714/1

5
0003, Nr 3 
Boguszów 20 639 639/2 0,0309

Gmina Boguszów- 
Gorce 

pl. Odrodzenial 
58-370 Boguszów  

Gorce

Gmina Boguszów- 
Gorce 

SW1W/00067953/1

6 0004, Nr 4 
Boguszów

1 1/15 1/17 0,0683 Gmina Boguszów- 
Gorce 

pl. Odrodzenial 
58-370 Boguszów  

Gorce

Gmina Boguszów- 
Gorce 

SW 1W/00078966/5
7

0004, Nr 4 
Boguszów

1 1/15 1/18 0,2483

8
0004, Nr 4 
Boguszów 1 1/15 1/19 0,0026
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9
0004, Nr 4 
Boguszów 1 3 3/207 0,0278

10
0004, Nr 4 
Boquszów

1 3 3/208 0,1590

11
0004, Nr 4 
Boguszów 1 3 3/209 0,0017

12
0004, Nr 4 
Boguszów

1 3 3/210 0,0659

13
0004, Nr 4 
Boguszów

1 3 3/211 0,0266

14
0004, Nr 4 
Boguszów 1 3 3/212 0,0376

15
0004, Nr 4 
Boguszów

1 3 3/213 0,0114

Skarb Państwa 
PGL Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo 
Wałbrzych  
ul. Miła 2 

58-372 Boguszów- 
Gorce

Skarb Państwa 
PGL Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo 
Wałbrzych 

SW 1W /00031868/7

X. Wydanie nieruchomości
Działając na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określam termin odpowiednio wydania 
nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń 
na 121 dzień od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.
Wojewoda Dolnośląski nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, 
co w myśl art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych:
-  zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych 

pomieszczeń;
-  uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego 

zarządcę drogi;
-  uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych;
-  uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

XI. Postępowanie odszkodowawcze
Wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w punkcie IX (tabela 

nr 5) niniejszej decyzji, zostanie ustalona odrębną decyzją Wojewody Dolnośląskiego, 
wg stanu nieruchomości w dniu wydania niniejszej decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej i jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości 
odszkodowania (art. 18 ust. 1 cyt. ustawy).

XII. Zmiany w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości
W myśl art. 12 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsza decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej 
i w katastrze nieruchomości.

XIII. Zatwierdzenie projektu budowlanego
Integralną część decyzji stanowi zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego, projekt 

budowlany, stanowiący załącznik nr 3.1 -  3.4 do niniejszej decyzji, sporządzony przez:
- mgr inż. Adama Biegańkiego, nr uprawnień -  245/92 w specjalności konstrukcyjno- 

inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych oraz nur uprawnień -  828/88 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisanego na listę członków Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa pod nr SLK/B0/3951/02,

- mgr inż. Tomasza Kmitę, nr uprawnień -  DT-WBT/02375/02/U do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń
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liniowych, wpisanego na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa pod nr SLK/BT/2627/04,

- mgr inż. Danutę Szpetman, nr uprawnień -  SLK/6812/PWBE/16 do projektowania 
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń, wpisaną na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
pod nr SLK/IE/9615/16.

Zatwierdzony projekt budowlany stanowi załącznik nr 3.1 -  3.4 do niniejszej decyzji i składa 
się z następujących tomów:

- Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu -  załącznik nr 3.1,
- Tom 2 Projekt architektoniczno-budowlany -  załącznik nr 3.2,
- Tom 3 Opinie, uzgodnienia i pozwolenia -  załącznik nr 3.3,
- Tom 4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -  załącznik nr 3.4.

XIV. Inne ustalenia
Inwestycja winna być realizowana z zachowaniem następujących warunków, zgodnie 

z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 ustawy -  Prawo budowlane:
1. W zakresie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót:

a) budowę należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 
obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami 
oraz sztuką budowlaną z uwzględnieniem przepisów BHP,

b) należy spełnić wymagania określone w uzgodnieniach, opiniach branżowych 
i decyzjach wynikających z przepisów szczególnych.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy -P raw o budowlane oraz § 2 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji je st wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554), nakłada się na inwestora obowiązek 
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie, 
w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować.
5. Przed przystąpieniem do użytkowania, Inwestor jest zobowiązany uzyskać ostateczną 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
6. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru 
budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy 
z projektem, dołączając na piśmie:
a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy 
-  Prawo budowlane,

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego -  oświadczenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego 
nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 
ust. 7 ustawy -P raw o  budowlane.

10



UZASADNIENIE

Dnia 3 lutego 2022 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wpłynął 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 Adama Biegańskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej 
nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku od km 57+017,80 do km 57+932,03 -  
od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych, nazwanej przez Inwestora: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów - Gorce na odcinku o długości 800 m 
od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych”.

Wniosek uzupełniono w dniu 14 marca 2022 r.
Do wniosku Inwestor dołączył wymagane ustawą decyzje i opinie, wśród których 

znajdują się:
-  opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2021 r. (znak:

IRT.ZPP.550.13.2021),
-  opinia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 lutego 2021 r. (znak:

WIP.7013.09.2020), wyrażona Uchwałą Nr 21/2021 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 
z dnia 9 lutego 2021 r.,

-  opinia Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce z dnia 4 lutego 2021 r. (znak:
WIM.7225.8.2021),

-  opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu
Delegatura w Wałbrzychu z dnia 11 lutego 2021 r. (znak: W/Arch.5183.27.2021.MK), 
opisana w punkcie V niniejszej decyzji,

-  opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 
15 lutego 2021 r. (znak: DZ.2210.7.2021),

-  decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie z dnia 21 października 2021 r. (znak: WR.ZUZ. 1.4210.247.2021.AK) 
o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych oraz na korzystanie 
z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu 
drogi do urządzeń wodnych, opisana w punkcie IV niniejszej decyzji,

-  decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z dnia 11 sierpnia 2021 r. (znak: 
WR.ZUZ.3.4210.347.2021.RK) o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie wylotu 
W l, KI i K2, likwidację wylotu WY0, likwidację rowu RL1, wykonanie rowu RP1 oraz 
usługi wodne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych projektowanym 
wylotem W l do projektowanego rowu RP1, projektowanym wylotem KI 
do projektowanego rowu RP1, projektowanym wylotem K2 do projektowanego rowu 
RP2, opisana w punkcie IV niniejszej decyzji,

a także uzgodnienia z właściwymi zarządcami infrastruktury technicznej.
Pozostałe opinie wymienione w art. l i d  ust. 1 pkt 8 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. g, lit. ga oraz 
lit. h omawianej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych nie są w przedmiotowej sprawie wymagane.

Weryfikacja złożonych materiałów, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
wykazała, co następuje.

Zgodnie z art. 1 la ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, organem właściwym do wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest Wojewoda Dolnośląski.
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Analiza akt wykazała, że wniosek oraz dokumentacja projektowa spełniają wymogi 
art. 1 lb  ust. 1 oraz art. l i d  ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych.

O wszczętym postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie Wojewoda 
Dolnośląski zawiadomił strony postępowania.

Stronom zapewniono czynny udział w postępowaniu, na zasadach określonych 
w art. l i d  ust. 5 i ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
niniejszej decyzji, doręczono wnioskodawcy oraz właścicielom i użytkownikowi wieczystemu 
nieruchomości objętych wnioskiem, kierując pismo z dnia 14 marca 2022 r. na adres wskazany 
w katastrze nieruchomości.

Pozostałe strony Wojewoda Dolnośląski zawiadomił poprzez obwieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta w Boguszowie-Gorcąch, 
w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych 
urzędów oraz w prasie lokalnej:

-  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w dniach od 18 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.,

-  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
w Boguszowie-Gorcach w dniach od 18 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.,

-  w prasie lokalnej (Gazeta Wrocławska), obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 
18 marca 2022 r.

W ten sposób spełniony został wymóg określony w art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dopełniony także 
został obowiązek wynikający z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego 
zobowiązujący organy administracji publicznej do zapewnienia stronom czynnego udziału 
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenia 
się co do zebranych dowodów i materiałów.

Żadna ze stron nie przeglądała akt sprawy i nie wniosła uwag co do prowadzonego 
postępowania.

W dalszym ciągu procedury, analizując przedłożony materiał dowodowy w aspekcie 
wymogów art. 35 ust. 1 ustawy -  Prawo budowlane, stwierdzono:
1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno- 

budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

2) zgodność projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno -  
budowlanymi;
3) kompletność projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno- 

budowlanego, w tym dołączenie:
a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 

pkt lb  ustawy Prawo budowlane,
c) kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budoM>lane, 

dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego,
4) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień 

budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo 
budowlane.
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Na wniosek Inwestora, uzasadniony ważnym interesem społecznym i gospodarczym, 
decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co zgodne jest z zapisem zawartym 
w art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych.

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności leży w ważnym interesie 
społeczno - gospodarczym. Projektowana inwestycja znacząco wpłynie na podniesienie 
komfortu ruchu drogowego, zwiększy jego dostępność komunikacyjną i bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ruchu drogowego. Poprawa płynności ruchu spowoduje zmniejszenie 
wielkości emisji zanieczyszczeń a poprawa bezpieczeństwa ruchu zmniejszy ryzyko kolizji. 
Poprzez budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę rowów odwadniających zostanie 
uporządkowany system odwodnienia drogi, co wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo 
użytkowników mchu drogowego oraz na środowisko. Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, usprawnienie transportu drogowego, jak i planowane terminy realizacji inwestycji, 
uzasadniają nadanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru 
natychmiastowej wykonalności (wyrokNSA z dnia 28 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 93/14).

Biorąc pod uwagę całość akt sprawy i przeprowadzone postępowanie administracyjne, 
Wojewoda Dolnośląski nie dopatrzył się przesłanek opóźniających bądź uniemożliwiających 
wydanie zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania 
do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 
czternastu dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.

Załączniki:
1. Nr 1 .1 -1 .2 -mapa w skali 1:500 z proponowanym przebiegiem drogi,
2. N r 2 -  mapa sytuacyjno-wysokościowa podziału nieruchomości,
3. Nr 3.1-3.4 - Projekt budowlany.

Z up. WOJEWODY DOLWOŚLĄ8KII©Q 

MrąkonąhiMiijcher
dywrktoI W ^ ziału

tafraatiuwury

Otrzymują:
1. Pan Adam Biegański — pełnomocnik Inwestora (załączniki: nr 1.1-1.2 (1 kpi), nr 2 (1 kpi), nr 3.1-3.4 

(2 kpi)),
2. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Juliusza Słowackiego 10, 

58-300 Wałbrzych (załączniki: nr 1.1-1.2 (1 kpi), nr 2 (1 kpi) - za pośrednictwem Inwestora),
3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 20, 

58-300 Wałbrzych, (załączniki: nr 1.1-1.2 (1 kpi.), nr 2 (1 kpi),
4. IF-AB. - a/a. (załączniki: nr 1.1-1.2(1 kpł), nr 2 (1 kpi), nr 3.1-3.4(1 kpi)).
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Do wiadomości:
1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław 

(załączniki: nr 3.1-3.4 (1 lą>l),
2. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury, Oddział Wywłaszczeń i Odszkodowań, w/m,
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dotyczy sprawy znale: 

WOOŚ.4210.23.2015.ICC.54, DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5, 
WOOŚ.420.31.2021 .BZ.7).

Strony postępowania, w myśl art. l l f  ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, zostaną zawiadomione o wydaniu niniejszej decyzji, w drodze 
obwieszczenia, ze skutkiem doręczenia. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego wywieszone 
zostanie na tablicy ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Urzędu Miasta w Boguszowie-Gorcach, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - 
Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Właścicielom zajmowanych działek zostanie wysłane zawiadomienie o wydaniu decyzji 
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej na adres wskazany w katastrze 
nieruchomości.

14


