
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 czerwca 2022 r.
IF. AB.7820.4.2022.ES2
(dot. IF-AB.7820.41.2012.ES2,

D OII-III-ks/B OII-3 ak/ks-722-25-615/13/14,
IF-AB.7820.15.2017.ES2,
IF. AB.7820.18.2020.ES2)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.), art. l la u s t. 1, art. l i d  ust. 5, art. 1 l f  ust. 7 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.),

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, ul. Krakowska 28, 
50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza 
Lewowskiego, złożony w dniu 9 marca 2022 r., uzupełniony w dniu 11 maja 2022 r., 
w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 382”, dotyczącej odcinka: od skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 ul. Kilińskiego -  
etap II (decyzja powyższa była przedmiotem: postępowania odwoławczego zakończonego 
decyzją Ministra Infrastrulctury i Rozwoju z dnia 31 marca 2014 r. (znak: DOII-III-ks/BOII- 
3ak/ks-772-25-615/13/14), wznowienia postępowania zakończonego decyzją Wojewody 
Dolnośląskiego Nr 21/15 z dnia 3 czerwca 2015 r., zmiany w drodze decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego Nr 22/17 z dnia 5 września 2017 r., zmiany w drodze decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego Nr 24/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.).

Obecnie wnioskowane zmiany realizowane będą na działkach o niżej wymienionych numerach 
ewidencyjnych gruntów:
Tabela nr 1

Nieruchom ości stanowiące pas drogowy drogi wojewódzldej nr 382 (obwodnica Dzierżoniowa) -  
od km 5+900,00 do lun 8+711,89 (etap II):

Lp. Obręb AM Nr
dziatki

Pow.
dziatki

[ha]
Zmiany

Gmina: DZIERZONIOW

119 0006,
Zatorze 6 95/1 0,0076

• Zmiana przebiegu rowu oraz zasięgu skarp (Decyzja 398/2021 
z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana przebiegu pobocza drogi

120
0006,

Zatorze 6 96/1 0,0087 • Zmiana szerokości drogi

121 a 0006,
Zatorze 6 97/19 0,0050 • Zmiana szerokości drogi
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121 b 0006,
Zatorze 6 97/20 2,6496

• Zmiana rozwiązań w  zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w  planie i profilu, zmiana lokalizacji skarp i rowów, przepustów 
(Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 .HP).

• Rezygnacja z drogi serwisowej 13
• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w  tym zmiana 

szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zaprojektowano krótsze wyspy kanalizujące
• Zmiana w  obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.
• Budowa zjazdu na dziatkę 97/21 z zarurowaniem Z-2(Decyzja 

398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP)

122 0006,
Zatorze 6 97/16 1,4090

• Zmiana rozwiązań w  zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w planie i profilu, zmiana lokalizacji skarp i rowów (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Rezygnacja z drogi serwisowej 13
• Zaprojektowano przepusty P-1 wraz ze zmianą przebiegu rowu 

R1 (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
WR.ZUZ.1.4210.266.2021. HP).

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w  tym zmiana 
szerokości drogi, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego
• Zaprojektowano wyspy kanalizujące
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.
• Budowa zjazdu na działkę 97/17 z zarurowaniem Z-1 (Decyzja 

398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

123 0006,
Zatorze 6 99/1 0,0437

• Zmiana rozwiązań w  zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w  planie i profilu, zmiana lokalizacji skarp i rowów (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. W R.ZUZ.1.4210.266.2021 ,HP).

• Rezygnacja z drogi serwisowej 13
• Zaprojektowano przepusty P-1 i P-2 oraz przepust tymczasowy 

T-1 wraz ze zmianą przebiegu rowu R1 (Decyzja 398/2021
z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości drogi, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego
• Zaprojektowano wyspy kanalizujące
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

124 0006,
Zatorze 6 100/1 0,5161

• Zmiana rozwiązań w  zakresie drogi serwisowej/obsługującej
w planie i profilu, zmiana sposobu odwodnienia, lokalizacji skarp, 
rezygnacja z części rowów (Decyzja 398/2021 z dnia 
10.12.2021 r. WR.ZUZ. 1.4210.266.2021.HP). Zakończenie drogi 
placem do zawracania.

• Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ul. Batalionów 
Chłopskich.

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości drogi, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, sposobu 
odwodnienia, rezygnacja z wpustów deszczowych wraz
z wylotami do rowów (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
W R.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

• Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego
• Zaprojektowano skrzyżowanie z sygnalizację świetlną, wyspy 

kanalizujące, kanalizację teletechniczną.
• Zaprojektowano zjazd na działkę 100/2
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.
• Zmiana lokalizacji rowu R1 oraz przepustu P-1 (Decyzja 

398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

138 0006,
Zatorze 10 228/3 0,1503

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 384 w tym zmiana 
szerokości drogi i przebiegu ciągu pieszo-rowerowego.

• Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego
Zmiana lokalizacji przebudowy kanalizacji deszczowej

• Zmiana trasy przebudowy sieci gazowej.

139 0006,
Zatorze 10 228/5 0,0263

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 384 w tym zmiana 
szerokości drogi i przebiegu ciągu pieszo-rowerowego.

• Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego
Zmiana lokalizacji przebudowy kanalizacji deszczowej

• Zmiana trasy przebudowy sieci gazowej.
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140
0006,

Zatorze 10 229/1 0,0058

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 384 w tym zmiana 
szerokości drogi.

•  Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego
• Zmiana lokalizacji przebudowy kanalizacji deszczowej

141
0006,

Zatorze 10 229/3 0,0044

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 384 w tym zmiana 
szerokości drogi, zasięgu skarp.

• Rezygnacja ze zjazdu na działkę 229/4
• Rezygnacja z lokalizacji oświetlenia ulicznego
• Zmiana trasy przebudowy sieci gazowej.

142
0006,

Zatorze 10 231/1 0,1143

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 384 w tym zmiana 
szerokości drogi, zasięgu skarp.

• Zmiana skrzyżowania typu rondo na skrzyżowanie z sygnalizacją 
świetlną, dodanie wysp kanalizujących, kanalizacji 
teletechnicznej.

• Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego
• Zmiana w planie i profilu w zakresie przebudowy kanalizacji 

deszczowej w  ul. Batalionów Chłopskich.
• Zmiana trasy przebudowy sieci teletechnicznej

143
0006,

Zatorze
10 231/3 0,3655

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości drogi, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, sposobu 
odwodnienia (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
W R.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

• Zaprojektowano wpusty deszczowe wraz z kanalizacją i wylotem 
do rowu drogowego (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
W R.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

• Zaprojektowano zjazd na działkę 231/4
• Zmiana skrzyżowania typu rondo na skrzyżowanie z sygnalizacją 

świetlną, dodano wyspy kanalizujące, kanalizację teletechniczną.
• Zmiana przebudowy drogi wojewódzkiej numer 384

ul. Batalionów Chłopskich w planie i profilu w tym zmiana 
szerokości drogi, zasięgu skarp, sposobu odwodnienia (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP) 
oraz przebiegu ciągu pieszo-rowerowego.

• Zmiana w planie i profilu w zakresie przebudowy kanalizacji 
deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich.

• Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego
• Zmiana trasy przebudowy kabia ochrony katodowej
• Zmiana trasy przebudowy sieci gazowej.
• Zaprojektowano rezerwową rurę osłonową

144
0006,

Zatorze 10 232/1 0,7229

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 384 w  tym zmiana 
szerokości drogi, zasięgu skarp.

• Zmiana skrzyżowania typu rondo na skrzyżowanie z sygnalizacją 
świetlną, dodanie wysp kanalizujących, kanalizacji 
teletechnicznej.

• Rezygnacja z budowy drogi serwisowej oraz ciągu pieszo 
rowerowego

• Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego
• Zmiana w planie i profilu w  zakresie przebudowy kanalizacji 

deszczowej w  ul. Batalionów Chłopskich.
• Zmiana trasy przebudowy sieci teletechnicznej

145
0006,

Zatorze 10 234/1 0,0395

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 384 w tym zmiana 
szerokości drogi, przebiegu ciągu pieszo-rowerowego

• Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego
• Zmiana w planie i profilu w  zakresie przebudowy kanalizacji 

deszczowej w  ul. Batalionów Chłopskich.

146 0006,
Zatorze

10 234/5 0,0647

• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej
• w planie i profilu, zmiana sposobu odwodnienia, lokalizacji skarp 

(Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
WR.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości drogi, lokalizacji rowów, zasięgu skarp. (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego
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147
0006,

Zatorze 10 234/7 0,6359

• Zmiana rozwiązań w  zakresie drogi obsługującej w planie i 
profilu, zmiana sposobu odwodnienia, lokalizacji skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Dodanie zjazdu na działkę 234/9
• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 

szerokości drogi, lokalizacji rowów, zasięgu skarp. 
Zaprojektowano wpusty deszczowe wraz z kanalizacją i wylotem 
W-2 do rowu drogowego (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana skrzyżowania typu rondo na skrzyżowanie z sygnalizacją 
świetlną.

•  Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego
• Zaprojektowano przebudowę kabla ochrony katodowej
• Zmiana trasy przebudowy sieci gazowej.
• Zmiana przebudowy drogi wojewódzkiej numer 384

ul. Batalionów Chłopskich w planie i profilu w tym zmiana 
przebiegu ciągu pieszo - rowerowego.

• Zmiana zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej DW 384
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

148 0006,
Zatorze 10 235/1 0,6360

• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi obsługującej w  planie i 
profilu, zmiana sposobu odwodnienia, lokalizacji skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
lokalizacji rowów, zasięgu skarp. (Decyzja 398/2021 z dnia 
10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

150 0006,
Zatorze 10 243/1 0,0058

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 384 w tym zmiana 
szerokości drogi, przebiegu ciągu pieszo-rowerowego

• Rezygnacja z przebudowy kanalizacji deszczowej

151 0006,
Zatorze 10 243/3 0,0117

• Zmiana rozwiązań w  zakresie drogi obsługującej w planie i 
profilu, zmiana lokalizacji skarp.

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 384 w tym zmiana 
szerokości drogi, przebiegu ciągu pieszo-rowerowego

• Rezygnacja z przebudowy kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowy oświetlenia

152 0006,
Zatorze 10 245/1 0,1400

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 384 w tym zmiana 
szerokości drogi, przebiegu ciągu pieszo-rowerowego

• Zmiana zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej DW 384
• Zmiana lokalizacji oświetlenia ulicznego

153
0006,

Zatorze 10 245/3 0,1292

• Zmiana rozwiązań w  zakresie drogi obsługującej w planie i 
profilu, zmiana lokalizacji skarp.

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 384 w tym zmiana 
szerokości drogi, przebiegu ciągu pieszo-rowerowego

• Rezygnacja z przebudowy kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowy oświetlenia

Gmina: BIELAWA

165 0001, Północ 2 14/1 0,0083
• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej 

w planie i profilu, zmiana zasięgu skarp.
• Zaprojektowano zjazd na działkę 14/2

166 0001, Północ 2 15/1 0,0178

• Zmiana rozwiązań w  zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w planie i profilu, zmiana zasięgu skarp.

• Zaprojektowano zjazd na działkę 15/2
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej

167 0001, Północ 2 16/1 0,0327

• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w planie i profilu, zmiana zasięgu skarp.

• Zaprojektowano zjazd na działkę 16/2
• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 

szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana trasy przebudowy sieci elektroenergetycznej
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej
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168 0001, Północ 2 17/1 0,1419

• Zmiana rozwiązań w  zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w  planie i profilu, zmiana zasięgu skarp.

• Zaprojektowano zjazd na działkę 17/2
• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 

szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana trasy przebudowy sieci elektroenergetycznej
• Zmiana w  obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej

169 0001, Północ 2 18/1 0,0986

• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w planie i profilu, zmiana zasięgu skarp.

• Zaprojektowano zjazd na działkę 18/2
• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 

szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. W R.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

• Zmiana trasy przebudowy sieci elektroenergetycznej
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej

170 0001, Północ 2 19/1 0,2151

• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w  planie i profilu, zmiana zasięgu skarp.

• Zaprojektowano zjazd na działkę 19/3
•  Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 

szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, sposobu 
odwodnienia (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 .HP).

• Zmiana trasy przebudowy sieci elektroenergetycznej
• Zmiana w  obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej

171 0001, Północ 2 20/1 0,4796

• ' Zmiana lokalizacji rowów, zasięgu skarp, lokalizacji i parametrów
przepustów (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
W R.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w  planie i profilu, zmiana zasięgu skarp.

•  Zaprojektowano zjazd na działkę 20/3
• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 

szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, sposobu 
odwodnienia (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 .HP).

• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zmiana w  obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

172 0001, Północ 2 21/1 0,0463

• Zmiana lokalizacji rowów, zasięgu skarp, lokalizacji i parametrów 
przepustów (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
W R.ZUZ.1.4210.266.2021 HP).

• Zaprojektowano przepust tymczasowy T-2
• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej 

w planie i profilu, zmiana zasięgu skarp.
• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 

szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, sposobu 
odwodnienia (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 .HP).

• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zmiana w  obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

173 0001, Północ 2 22/1 0,0986

• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w  planie i profilu, zmiana sposobu odwodnienia, lokalizacji 
rowów, zasięgu skarp (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 .HP).

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, sposobu 
odwodnienia (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
WR.ZUZ. 1.4210.266.2021. HP).

• Zmiana szerokości ciągu pieszo-rowerowego
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.
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174 0001, Północ 2 24/1 0,1296

• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej w 
planie i profilu, zmiana sposobu odwodnienia, lokalizacji rowów, 
zasięgu skarp (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
WR.ZUZ.1.4210.266.2021. HP).

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, sposobu 
odwodnienia (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 .HP).

• Zaprojektowano zjazd na działkę 24/2
• Zmiana w  obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

175 0001, Północ 2 25/1 0,8531

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, sposobu 
odwodnienia (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Rezygnacja z kanalizacji deszczowej na rzecz wylotów 
bezpośrednio do rowu drogowego poprzez wyloty (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana szerokości ciągu pieszo-rowerowego
• Zmiana parametrów obiektu M-2, zmiana na obiekt jedno 

przęsłowy
• Zaprojektowano ekrany przeciwolśnienlowe (Decyzja 

ZK.6220.1.2021 z 28.07.2021 r. oraz Decyzja 398/2021 z dnia 
10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

176 0001, Północ 2 45/1 0,0394

• Zmiana lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 398/2021 
z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

177 0001, Północ 2 46/1 0,3709

• Zmiana sposobu prowadzenia wód deszczowych, zmiana 
lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 398/2021 z dnia 
10.12.2021 r. WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 ,HP).

• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w planie I profilu, zmiana zasięgu skarp, sposobu odwodnienia 
(Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
WR.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

• Zaprojektowano ciąg pieszo -  rowerowy
• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 

szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, sposobu 
odwodnienia (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
WR.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zmiana w  obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.
• Zmiana zakresu przebudowy sieci sanitarnej.

178 0001, Północ 2 50/1 0,0721

• Zaprojektowano ciąg pieszo -  rowerowy
• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zaprojektowano przepust P-3, zmiana sposobu prowadzenia 

wód deszczowych, zmiana lokalizacji rowu, zasięgu skarp 
(Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

179 0001, Północ 2 51/4 0,0784

• Zaprojektowano ciąg pieszo -  rowerowy
• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zaprojektowano przepust P-3, zmiana sposobu prowadzenia 

wód deszczowych, (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 .HP).
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180 0001, Północ 2 53/1 0,8316

• Rezygnacja z drogi serwisowej 13
• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej 

w planie i profilu, zmiana sposobu odwodnienia, lokalizacji 
rowów, zasięgu skarp (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
W R.ZUZ.1.4210.266.2021 ,HP).

•  Zaprojektowano ciąg pieszo -  rowerowy
• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 

szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, sposobu 
odwodnienia (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
W R.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

•  Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zaprojektowano przepust P-3, zmiana sposobu prowadzenia 

wód deszczowych, (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
W R.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

• Zaprojektowano zjazd na działkę 53/3
• Rezygnacja z przebudowy sieci telekomunikacyjnej - 

nieistniejącej
• Zmiana w  obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

181 0001, Północ 2 54/1 0,0496

• Zmiana rozwiązań w  zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w planie i profilu, zmiana sposobu odwodnienia, lokalizacji 
rowów, zasięgu skarp (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
W R.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

• Zaprojektowano ciąg pieszo -  rowerowy
• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w  tym zmiana 

szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, sposobu 
odwodnienia (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
WR.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

• Zmiana w  obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.
Gmina: PIESZYCE

201
0003,

Południe 4 166/1 0,1641

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

•  Zmiana w zakresie lokalizacji rowu R4, parametrów i lokalizacji 
przepustów P-8 i P-9 (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 .HP).

• Zaprojektowano przepust tymczasowy T-4 (Decyzja 398/2021 
z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zmiana rozwiązań w  zakresie drogi serwisowej/obsługującej 

w planie i profilu, lokalizacji skarp,
• Zaprojektowano zjazd na działkę 166/2
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

202
0003,

Południe 4 167/4 0,0541

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w  tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana w zakresie lokalizacji rowu R4, parametrów i lokalizacji 
przepustów P-8 (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 .HP).

• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej 

w  planie i profilu, lokalizacji skarp,
• Zaprojektowano zjazd na działkę 166/2
• Zmiana w  obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

203
0003,

Południe 4 168/1 0,6147

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ. 1.4210.266.2021.HP).

• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zmiana rozwiązań w  zakresie drogi serwisowej/obsługującej 

w planie i profilu, lokalizacji skarp,
• Zaprojektowano zjazd na działkę 166/2
• Wydłużenie zabezpieczenia sieci gazowej
• Korekta długości płotków naprowadzających (Decyzja 

ZK.6220.1.2021 z 28.07.2021 r.)
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

204
0003,

Południe
4 171/1 0,0676

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w  tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w planie i profilu, lokalizacji skarp,

• Zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej
• Korekta długości płotków naprowadzających (Decyzja 

ZK.6220.1.2021 z 28.07.2021 r.)
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.
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205 0003,
Południe 4 172/1 0,5466

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w  tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

206 0003,
Południe 4 173/1 0,4358

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w  tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej
• Korekta długości płotków naprowadzających (Decyzja 

ZK.6220.1.2021 z 28.07.2021 r.)
• Zmiana przebudowy linii energetycznej sN na doziemną,
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

207 0003,
Południe 4 174/1 0,1595

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w  tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

•  Zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej
• Korekta długości płotków naprowadzających (Decyzja 

ZK.6220.1.2021 z 28.07.2021 r.)
•  Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

208 0003,
■ Południe 4 180/3 0,2171

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana w  zakresie lokalizacji rowu R4 (Decyzja 398/2021 z dnia 
10.12.2021 r. WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 .HP).

• Budowa ciągu pieszo rowerowego
• Rezygnacja z drogi serwisowej 18
• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zmiana rozwiązań w  zakresie ul. Parkowej w  planie i profilu, 

zmiana sposobu odwodnienia, lokalizacji skarp i rowów, 
likwidacja wylotów do rowów z korytek muldowych (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana rozwiązań w zakresie drogi serwisowej/obsługującej 
w  planie i profilu, lokalizacji skarp,

• Zmiana trasy przebudowy sieci teletechnicznej.
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

209 0003,
Południe 4 181/1 0,1548

• Zmiana w  planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Budowa ciągu pieszo rowerowego
• Rezygnacja z drogi serwisowej 18
• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zmiana rozwiązań w zakresie ul. Parkowej w planie i profilu, 

zmiana sposobu odwodnienia, lokalizacji skarp i rowów, 
likwidacja wylotów do rowów z korytek muldowych (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana trasy przebudowy sieci teletechnicznej.
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

210 0003,
Południe 4 182/1 0,0298

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w  tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Budowa ciągu pieszo rowerowego
• Rezygnacja z drogi serwisowej 18
• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zmiana rozwiązań w zakresie ul. Parkowej w planie i profilu, 

zmiana sposobu odwodnienia, lokalizacji skarp i rowów, 
(Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r.
WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana trasy przebudowy sieci teletechnicznej.
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.
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211 0003,
Południe 4 183/1 1,9935

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ. 1.4210.266.2021.HP).

• Rezygnacja z kanalizacji deszczowej na rzecz wylotów 
bezpośrednio do rowu drogowego poprzez wyloty (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana szerokości ciągu pieszo-rowerowego
• Budowa ciągu pieszo rowerowego w  miejscu drogi serwisowej 

18
• Zaprojektowano ekrany przeciwolśnieniowe (Decyzja 

ZK.6220.1.2021 z 28.07.2021 r. oraz Decyzja 398/2021 z dnia
10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zaprojektowano oświetlenie uliczne
• Zmiana rozwiązań w  zakresie ul. Parkowej w planie i profilu, 

zmiana sposobu odwodnienia, lokalizacji skarp i rowów, 
lokalizacji i parametrów przepustów, likwidacja wylotów
do rowów z korytek muldowych (Decyzja 398/2021 z dnia
10.12.2021 r. WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 .HP).

• Zmiana trasy przebudowy sieci sanitarnej.
• Zmiana trasy przebudowy sieci teletechnicznej.
• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

212
0003,

Południe 4 185/1 0,0329

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w  tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.202 1r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Rezygnacja z kanalizacji deszczowej na rzecz wylotów 
bezpośrednio do rowu drogowego poprzez wyloty (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana szerokości ciągu pieszo-rowerowego
• Zaprojektowano ekrany przeciwolśnieniowe (Decyzja 

ZK.6220.1.2021 z 28.07.2021 r. oraz Decyzja 398/2021 z dnia 
10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Rezygnacja z drogi serwisowej 18
• Zmiana w  obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

213 0003,
Południe 4 186/9 0,1873

• Zmiana w planie i profilu drogi wojewódzkiej 382 w tym zmiana 
szerokości poboczy, lokalizacji rowów, zasięgu skarp, sposobu 
odwodnienia (Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021 r. 
WR.ZUZ.1.4210.266.2021 .HP).

• Rezygnacja z kanalizacji deszczowej na rzecz wylotów 
bezpośrednio do rowu drogowego poprzez wyloty (Decyzja 
398/2021 z dnia 10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana szerokości ciągu pieszo-rowerowego
• Zmiana parametrów obiektu M-2, zmiana na obiekt jedno 

przęsłowy
• Zaprojektowano ekrany przeciwolśnieniowe (Decyzja 

ZK.6220.1.2021 z 28.07.2021 r. oraz Decyzja 398/2021 z dnia 
10.12.2021 r. WR.ZUZ.1.4210.266.2021.HP).

• Zmiana w obrębie nasadzenia zieleni przydrożnej.

Tabela nr 2 Nieruchom ość stanowiąca teren linii kolejowej położona w części w  liniach 
rozgraniczających teren inwestycji, nie wym agająca zatwierdzenia podziału:

Pow.

L.p. Obręb AM
Nr
dz.

czas.
zajęcia

[ha]

Właściciel
Cel czasowego 
zajęcia terenu

Nr KW Zmiany

Rezygnacja z dróg
serwisowych

Budowa DW 382 Budowa ciągu pieszo-

Właściciel: Skarb
Budowa ciągu

rowerowego 
Zmiana przebiegu DW 382

pieszo-rowerowego w planie i profilu, 
Zaprojektowano 

kanalizację teletechniczną 
na potrzeby sygnalizacji 

świetlnej oraz rury 
osłonowe i studnie 

osłonowe na istniejących 
sieciach 

Zmiana lokalizacja 
budowy oświetlenia. 
Pozostawienie linii 

kolejowej bez likwidacji 
wraz z zabudową 
przejazdu płytami 

małogabarytowym.

1
0006,

Zatorze 10 233 0,2646

Państwa 
Użytkowanie wieczyste: 

Województwo 
Dolnośląskie 

Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego 

Siedziba: 50-411 
Wrocław, ul. wyb. 

Juliusza Słowackiego 
12-14

Budowa kanalizacji 
teletechnicznej na 

potrzeby sygnalizacji 
świetlnej oraz rury 
osłonowe i studnie 

osłonowe na 
istniejących sieciach 
Zabudowa przejazdu 

płytami 
małogabarytowymi 
Przebudowa sieci 

elektroenergetycznej

S
W

1D
/0

00
46

96
2/

7
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Tabela nr 3 Nieruchom ość stanowiąca teren wody płynącej położona w części w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji, nie wym agające zatwierdzenia podziału:

Pow.

L.p. Obręb AM Nr
dz.

czas.
zajęcia

[ha]

Właściciel Cel czasowego 
zajęcia terenu

Nr
KW Zmiany

Zmiana w planie i profilu drogi
wojewódzkiej 382 Zmiana szerokości
ciągu pieszo-rowerowego
Zmiana lokalizacji potoku Brzęczek,

Właściciel: Budowa drogi pochylenia i zasięgu skarp, wylotów do
Skarb Państwa wojewódzkiej 382 ?3 potoków (Decyzja 398/2021 z dnia

Przebudowa potoku h- 10.12.2021 r.

1
0001,

Północ 2 13/2 0,0310

w trwałym 
zarządzie 
Marszałka 

Województwa

Brzęczek 
Budowa obiektu 
M-2 i przepustu 

tymczasowego T-3

(O
ooo
Q
■ .

WR.ZUZ.1.4210.266.2021 ,HP). 
Zmiana parametrów obiektu M-2, 
zmiana na obiekt jedno przęsłowy 
Zaprojektowano ekrany

Dolnośląskiego >OT przeciwolśnieniowe (Decyzja
ZK.6220.1.2021 z 28.07.2021 r. oraz 
Decyzja 398/2021 z dnia 10.12.2021r. 
WR.ZUZ. 1.4210.266.2021 .HP). 
Zaprojektowano przepust tymczasowy 
T-3

* z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo W odne W ody Polskie wykonuje uprawnienia 
właścicielskie Skarbu Państwa.

Tabela nr 4

Nieruchom ości zajęte dla celów obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych  
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy urządzeń 
wodnych, budowy zjazdu, ograniczenie w korzystaniu z tych nieruchom ości dla realizacji wymienionych  
obowiązków i zezwolenie na wykonanie tych obowiązków -  zgodnie z art. 11 f  ust. 1 pkt 8 lit. c, lit. e, lit. f, 
lit. h, lit. i oraz lit. j -  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych:

L.p. Obręb
AM

Nr działki

Pow.
zajęcia
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Cel zajęcia
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0006 Przebudowa sieci
30 Zatorze 97/5 97/23 0,2965 elektroenerge

AM-6 tycznej
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30
0006

Zatorze
AM-6

97/5 97/23

0,2314
Przebudowa sieci 

elektroenerge 
tycznej 110 kV Ustanowienie ograniczenia 

w korzystaniu 
z nieruchomości

TAK TAK
(0,1099) TAK

0,0652
Rozbiórka sieci 
elektroenerge
tycznej 110 kV

TAK NIE TAK

31
0006

Zatorze
AM-6

97/11
97/17
97/18

1,2636
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej

31
0006

Zatorze
AM-6

97/11

97/17

0,3974
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej 110 kV Ustanowienie ograniczenia 

w  korzystaniu

z nieruchomości, zmiana 
powierzchni ograniczenia

TAK TAK
(0,2219) TAK

0,1495
Rozbiórka sieci 
elektroenerge
tycznej 110 kV

TAK NIE TAK

0,0094
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej 220 kV

TAK TAK
(0,0094) TAK

97/18

1,5383
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej 220 kV Ustanowienie ograniczenia 

w korzystaniu 
z nieruchomości, 

zmiana powierzchni 
ograniczenia

TAK TAK
(1,5383) TAK

0,0156
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej 110 kV

TAK TAK
(0,0029) TAK

0,1841
Rozbiórka sieci 
elektroenerge
tycznej 110 kV

TAK NIE TAK

32
0006

Zatorze
AM-6

99 . 99/2 0,0274
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej

32
0006

Zatorze
AM-6

99 99/2

0,0134
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej 110 kV Ustanowienie ograniczenia 

w korzystaniu 
z nieruchomości, 
zmiana obszaru 

ograniczenia

TAK TAK
(0,0078) TAK

0,0136
Rozbiórka sieci 
elektroenerge
tycznej 110 kV

TAK NIE TAK

0,0092
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej 220 kV

TAK TAK
(0,0092) TAK

33
0006

Zatorze
AM-6

100 100/2 0,6470
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej

33
0006

Zatorze
AM-6

100 100/2

0,2352
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej 110 kV Ustanowienie ograniczenia 

w korzystaniu 
z nieruchomości, 
zmiana obszaru 

ograniczenia

TAK TAK
(0,1320) TAK

0,1992
Rozbiórka sieci 
elektroenerge
tycznej 110 kV

TAK NIE TAK

0,3437
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej 220 kV

TAK TAK
(0,3437) TAK

38
0006

Zatorze
AM-10

228/1 228/4 0,0558
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej

38
0006

Zatorze
AM-10

228/1 228/4
0,0299

Przebudowa sieci 
elektroenerge

tycznej niskiego 
napięcia 

Rozbiórka sieci 
energetycznej 

110 kV

Ustanowienie ograniczenia 
w korzystaniu 

z nieruchomości, 
zmiana obszaru 

ograniczenia

TAK NIE TAK

0,0277
Przebudowa sieci 

110 kV
TAK TAK

(0,0144) TAK

39
0006

Zatorze
AM-10

228/2 228/6 1,1656

Przebudowa sieci 
elektroenerge

tycznej 
Przebudowa sieci 

gazowej

11



39
0006

Zatorze
AM-10

228/2 228/6

1,1922
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej 220 kV Ustanowienie ograniczenia TAK TAK

(1,1922) TAK

0,1533
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej 110 kV

z nieruchomości, zmiana 
obszaru ograniczenia 
w związku ze zmianą

TAK TAK
(0,0862) TAK

0,0746
Rozbiórka sieci 
elektroenerge
tycznej 110 kV

przebiegu przebudowy sieci 
gazowej TAK NIE TAK

41
0006

Zatorze
AM-10

231/2 231/4 0,0570

Przebudowa sieci 
elektroenerge

tycznej 
Przebudowa sieci 

gazowej

41
0006

Zatorze
AM-10

231/2 231/4
0,0364

Rozbiórka sieci 
elektroenerge
tycznej 110 kV

Zmiana obszaru 
ograniczenia, 

zmniejszenie zakresu 
przebudowy sieci gazowej, 
budowa zjazdu na działkę

TAK NIE TAK

0,0176 Budowa zjazdu TAK NIE TAK

42
0006

Zatorze
AM-10

234/3 234/6 0,0117
Przebudowa 

kabla ochrony 
katodowej

42 POZYCJA USUNIĘTA
Usunięcie ograniczenia 
w związku ze zmianą 

rozwiązań
NIE NIE NIE

44
0006

Zatorze
AM-10

243/2 243/4 0,0211 Przebudowa
skrzyżowania

44 POZYCJA USUNIĘTA
Usunięcie ograniczenia 
w związku ze zmianą 

rozwiązań
NIE NIE NIE

45
0006

Zatorze
AM-10

244 - 0,0023 Przebudowa
skrzyżowań

45 POZYCJA USUNIĘTA (obecnie działka o numerze 244/5)
Usunięcie ograniczenia 
w  związku ze zmianą 

rozwiązań
NIE NIE NIE

50
0001

Północ
AM-2

17 17/2 0,0354
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej

50
0001

Północ
AM-2

17 17/2 0,0010
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej sN

Zmiana powierzchni 
ograniczenia 

w  związku ze zmianą 
przebudowy linii 

napowietrznej sN 
na doziemną oraz zmianą 

trasy

TAK TAK
(0,005) TAK

51
0001

Północ
AM-2

18 18/2 0,0099
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej

51 POZYCJA USUNIĘTA

Usunięcie ograniczenia 
w związku ze zmianą trasy 

przebudowy linii 
napowietrznej sN 

na doziemną

NIE NIE NIE

52
0001

Północ
AM-2

19 19/2 0,0163
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej

52
0001

Północ
AM-2

19 19/2 0,0700
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej sN

Zmiana powierzchni 
ograniczenia 

w związku ze zmianą 
przebudowy linii 

napowietrznej sN 
na doziemną

TAK TAK
(0,0041) TAK

53
0001

Północ
AM-2

20 20/2 0,1871
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej

53
0001

Północ
AM-2

20 20/2 0,0646
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej 110 kV

Zmiana powierzchni 
ograniczenia

TAK TAK
(0,0368) TAK
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54
0001

Północ
AM-2

46 46/2 0,0127
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej

54
0001

Północ
AM-2

46 46/2 0,0145 Przebudowa sieci 
sanitarnej

Zmiana powierzchni 
ograniczenia 

w związku ze zmianą 
sposobu przebudowy sieci 

sanitarnej

TAK TAK
(0,0082) TAK

72
003 

Południe 
AM -4

166 166/3 0,0052 Przebudowa sieci 
teletechnicznej

72 POZYCJA USUNIĘTA

Usunięcie ograniczenia 
w związku ze zmianą 

sposobu przebudowy linii 
teletechnicznej 
napowietrznej 
na doziemną

NIE NIE NIE

74
003

Południe
AM-4

173 173/2
173/3 0,0629

Przebudowa sieci 
elektroenerge

tycznej

74
003

Południe
AM-4

173

173/2 0,0395
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej sN

Zmiana ograniczenia 
w  związku ze zmianą 

przebudowy linii 
napowietrznej sN 

na doziemną

TAK TAK
(0,0035) TAK

173/3 0,0900
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej sN

TAK TAK
(0,0062) TAK

75
003

Południe
AM-4

181 181/2 0,0040 Przebudowa sieci 
teletechnicznej

75 POZYCJA USUNIĘTA

Usunięcie ograniczenia 
w związku ze zmianą 

sposobu przebudowy linii 
teletechnicznej 
napowietrznej 
na doziemną

NIE NIE NIE

76
003

Południe
AM-4

183 183/2
183/3 0,2682

Przebudowa sieci 
elektroenerge

tycznej 
Przebudowa sieci 

teletechnicznej

76
003

Południe
AM-4

183

183/2 0,1320 Przebudowa sieci 
elektroenerge
tycznej 110 kV

Nadanie ograniczenia TAK TAK
(0,0668) TAK

183/3 0,1412

Przebudowa sieci 
elektroenerge

tycznej 
Przebudowa sieci 

teletechnicznej

Zmiana powierzchni 
ograniczenia oraz nadanie 

ograniczenia na działce 
183/3 

w związku ze zmianą 
sposobu przebudowy linii 

teletechnicznej

TAK TAK
(0,0576) TAK

94
0006

Zatorze
AM-10

99/3 - 0,0527 Przebudowa
rowu

Nadanie zezwolenia 
na wykonanie robót 

polegających na 
przebudowie rowu

TAK NIE TAK

95
003

Południe
AM-4

166 166/2 0,0134 Rozbiórka rowu

Nadanie zezwolenia 
na wykonanie robót 

polegających na likwidacji 
rowu

TAK NIE TAK

96
003

Południe
AM-4

180/1 180/4 0,0257 Przebudowa
rowu

Nadanie zezwolenia 
na wykonanie robót 

polegających na 
przebudowie rowu

TAK NIE TAK

97
0001

Północ
AM-2

16 16/2 0,0163
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej sN

Nadanie ograniczenia 
w związku ze zmianą 

przebudowy linii 
napowietrznej sN na 

doziemną oraz zmianą 
trasy

TAK TAK
(0,0020) TAK

98
0001

Północ
AM-2

20 20/3 0,1206
Przebudowa sieci 

elektroenerge
tycznej sN

Dodanie powierzchni 
ograniczenia TAK TAK

(0,0596) TAK

Kursywa  -  zapis zgodnie z decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., 
Pogrubienie -  ograniczenie wprowadzone decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 24/20 z dnia 11 grudnia 

2020 r. — pozostające bez zmian.
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Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
14 czerwca 2022 r. — data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, Urzędzie Miejskim w Bielawie, Urzędzie 
Miasta i Gminy w Pieszycach, 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 
28 czerwca 2022 r.

Informuję, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, że strony postępowania uprawnione są do zapoznania się 
ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień 
i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, Wydział Infrastruktury, 
pokój 2103 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu. Z dokumentacją można zapoznać 
się po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub emaliowo: (71) 340 64 93 
(email: e .slawik@duw.pl) -  w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium postępowania.
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