
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.19.2015.MT

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE 
O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI DROGOWEJ

Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. 11 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 2015 r., poz. 2031), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), oraz art. 72 ust. 1 
pkt 10 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
1 jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 13/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. udzielił 
zezwolenia Inwestorowi -  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu 
za pośrednictwem pełnomocnika Pani Moniki Kubicz - Zastępcy Dyrektora Oddziału 
ds. Zarządzania Drogami i Mostami w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad we Wrocławiu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 
i przebudowie drogi krajowej nr 94 nazwanej przez Inwestora : „Przebudowa mostu nad ciekiem 
Psarski Potok w km 130 + 238 drogi krajowej nr 94 k/m Gać, gm. Oława”

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

Zajęcia stałe

Tabela nr 1 zajęcia stałe:

Nr działki Powierzchnia 
zajęcia stałego 

działki 
przeznaczonej 
pod inwestycję 

[ha]

Lp. Obręb Arkusz
mapy przed

podziałem

po
podziale

pod
inwestycję

Właściciel/ Użytkownik 
wieczysty/ Zarządca 

Nieruchomości

1. Gać 1 12/3 12/7 0,1385 Rataj Zdzisław



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 
u st 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) 
w związku z art. I l i  ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych -  istniejący pas drogowy:

Tabela n r  2 zajęcia stałe:

Lp. Obręb Arkusz
mapy

Nr działki Powierzchnia 
zajęcia stałego 

działki 
przeznaczonej 
pod inwestycję 

[ha]

Właściciel/ Użytkownik 
wieczysty/ Zarządca 

Nieruchomości
przed

podziałem

po
podziale

pod
inwestycję

1.
Gać 1 196/4 — 0,4786

Skarb Państwa 
Trwały zarząd: 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad

2.
Godzi-
kowice 2 505/6 — 0,3055

Skarb Państwa 
Trwały zarząd: 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad

Zajęcia czasowe 

Tabela nr 3 zajęcia czasowe:

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 Prawo budowlane w związku z art. I l i  ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

Lp. Obręb AM

Nr działki Pow.
zajęcia

czasowego
działki

[ha]

Cel czasowego 
zajęcia

Właściciel/
Użytkownik
wieczysty/
Zarządca

przed
podzia

łem

po
podziale

1.
Gać 1 235/2 — 0,0169 Wykonanie objazdu 

tymczasowego
Gmina Oława

2. Gać 1 364/7 — 0,0839 Wykonanie objazdu 
tymczasowego

Szuturma Leon 
Szuturma Maria

3.
Godzi-
kowice 2 685 — 0,0341 Wykonanie objazdu 

tymczasowego Czernik Edward

4.
Godzi-
kowice 2 570 — 0,0180 Wykonanie objazdu 

tymczasowego

Skarb Państwa 
Trwały zarząd: 

Marszałek 
Województwa 

Dolnośląskiego
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Wydana decyzja zatwierdza podział nieruchomości w następujący sposób: 
Tabela 4

Lp. Obręb AM

Nr jednostki 
rejestrowej 
nr Księgi 

Wieczystej

Stan przed podziałem Stan po rodziale

Nr
działki

Powierzchnia 
działki [ha]

Nr działki 
projektowanej

Powierzchnia 
działki [ha]

1 0005 Gać 1
G.156 

WR10/000232 
37/1

12/3 1,0363
12/7 0,1385

12/8 0,8978

Niżej wymieniona nieruchomość (tabela 5), oznaczona wg katastru nieruchomości, 
przechodzi z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, 
za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu (art. 12 ust. 4 pkt 1 i ust. 4a cyt. 
wyżej ustawy):

Tabela 5

Lp. Obręb AM

Nr działki
Pow.

działki
(ha)

Właściciel/ Użytkownik 
wieczysty/ Zarządca 
Nieruchomości wg 

ewidencji

Właściciel/ 
Użytkownik wieczysty/ 

Zarządca 
Nieruchomości 

wg KW

przed
podziałem

po
podziale

1 0005
Gać 1 12/3 12/7 0,1385 Rataj Zdzisław Rataj Zdzisław

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 13/16 wydanej dnia 25 kwietnia 
2016 r., zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2114, w godzinach pracy Urzędu.

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 i na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy 
ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Oława oraz w prasie lokalnej.

Upływ czternastu dni, w ciągu 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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