
WOJEWODA D OLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 sierpnia 2015 r.
IF-AB.7820.14.2015.AK12

OBWIESZCZENIE 
O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI DROGOWEJ
Na podstawie art. l l a  ust. 1, art. l l f  ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

0 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687, zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 40), art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 267, zpóźn. zm.)

zaw iadam iam ,

Ze Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 22/15 z dnia 3 sierpnia 2015 r. udzielił zezwolenia 
Prezydentowi Miasta Wałbrzycha wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki 
organizacyjnej będącej zarządem drogi -  tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta 
w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającemu za pośrednictwem 
pełnomocnika Pana Sławomira Jagiełło -  na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia 
budowlanego polegającego na:

r

„Budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Świdnickiej 
od km 1+654 do km 1+933 w Wałbrzychu” 

realizowanego w  ramach zadania: r 
„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu”

1 nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

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

Tabela nr 1 zajęcia stale:

Nr działki
Powierzchnia
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przeznaczonej 
pod  inwestycję 

[ha]

/ Użytkownik 
wieczysty/ Zarządca 

Nieruchomości 
wg K W

własność:
Gmina Wałbrzych

1 0035 Rusinowa 5 90/2 90/3 0.0104
gospodarowanie zasobem 
nieruchomości:

Prezydent Miasta 
Wałbrzycha

Gmina Wałbrzych

1



Tabela nr 2 zajęcia stałe:
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 2013 r. poz. 1409, 
z poźn. 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:
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1 0035 Rusinowa 5 90/1 - 0.0239

własność: Skarb 
Państwa

trwały zarząd: 
Zarząd Dróg, 
Komunikacji 
i Utrzymania Miasta

Skarb Państwa

2 0035 Rusinowa 5 91/1 - 0.0381

własność: Skarb 
Państwa

trwały zarząd: 
Zarząd Dróg, 
Komunikacji 
i Utrzymania Miasta

Skarb Państwa

3 0035 Rusinowa 5 92/1 - 0.0421

własność: Skarb 
Państwa

trwały zarząd: 
Zarząd Dróg, 
Komunikacji 
i Utrzymania Miasta

Skarb Państwa

4 0035 Rusinowa 5 94/1 - 0.0066

własność: Skarb 
Państwa

trwały zarząd: 
Zarząd Dróg, 
Komunikacji 
i Utrzymania Miasta

Skarb Państwa

5 0035 Rusinowa 5 95/1 - 0.0243

własność: Skarb 
Państwa

trwały zarząd: 
Zarząd Dróg, 
Komunikacji 
i Utrzymania Miasta

Skarb Państwa

6 0035 Rusinowa 5 104/1 - 0.0106

własność: Skarb 
Państwa

trwały zarząd: 
Zarząd Dróg, 
Komunikacji 
i Utrzymania Miasta

Skarb Państwa

2



7 0035 Rusinowa 6 118/1 - 0.2273

własność: Skarb 
Państwa

trwały zarząd: 
Zarząd Dróg, 
Komunikacji 
i Utrzymania Miasta

Skarb Państwa

8 0035 Rusinowa 4 267 - 3.5095

własność: Skarb 
Państwa

trwały zarząd: 
Zarząd Dróg, 
Komunikacji 
i Utrzymania Miasta

brak KW

Wydana decyzja zatwierdza podział nieruchomości w następujący sposób: 

Tabela nr 3

L.p. Obręb Arkusz N r Księgi Wieczystej
Stan przed podziałem Stan po  podziale

mapy
Nr dziatki Po w. działki 

[hal Nr działki Po w. działki 
lha1

90/3 0.0104

1. 0035 Rusinowa 5 SW1W00081767/4 90/2 1.2761
90/4

1.2657

Niżej wymieniona nieruchomość, oznaczona wg katastru nieruchomości, przechodzi 
z mocy prawa na własność Województwa Dolnośląskiego, z dniem, w którym decyzja stanie 
się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu (art. 12 ust. 4 pkt 2 
i ust. 4a cyt. wyżej ustawy):

Tabela nr 4

L.p Obręb Arkusz
mapy

Nr działki Po w. zajęcia 
stałego działki 
przeznaczonej 

pod  
inwestycję 

[ha] ‘

Właściciel lub 
władający 

wg księgi wieczystej

Właściciel lub 
władający 

wg wypisu z  ewidencji 
gruntów i budynków

przed
podziałem

pod
inwestycję

po
podziale

1.
0035

Rusinowa 5 90/2 90/3 0.0104 Gmina Wałbrzych

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 22/15 wydanej dnia 3 sierpnia 2015 r., 
zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2101, w godzinach od 8:00 do 16:00.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz 
w prasie lokalnej. Upływ czternastu dńi, w". ćiągu których niniejsze obwieszczenie zostało 
podane do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej powoduje, że czynność 
doręczenia Decyzji Wojewody Dolnośląskiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
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