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Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. lla ust. 1, art. lld ust. -5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
_
(tekst jednolity: Dz. U. _z 2020 I:, poz. 1363, z póżn. zm) 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.),

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora — Zarządu Województwa

zawiadamiam

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 Tomasza Nowaka,
złożony w dniu 24 września 2021 r., uzupełniony w dniu 29 listopada 2021 r. w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora:

„Rozbudowadrogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego,
chodnika, zatoki autobusowej orz przebudowy istniejącychzjazdóww ramach realizacji
zadania pn.: „Przebudowa drogiwojewódzkiej nr 363 polegająca na budowie ciągu
pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowejwe wsi Łaziskaw km 0+028 — 0+982”.

numerach ewidencyjnych gruntów:
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach 0 niżej wymienionych

Tabela nr 1 Nieruchomości zajęte dla celów rozbudowy drogiwojewódzkiej nr 363:
Nr dzia/ki Powierzchnia zajęcia stałego

7. działki przeznaczonejpodL.p. Obręb AM Przedpażiałem POPOdJaIEĄPOd inwestycjęinwestycję [ha]
1 0015 Łaziska - 1005/134 1005/157 0,3719
2 0015 Łaziska ~ 964 964/1 0,0093
3 0015 Łaziska ~ 1005/120 1005/155 0,0033
4 0015 Łaziska - 242/8 242/10 0,0310
5 0015Łaziska ~ 242/9 242/12 0,0781

6 0015Łaziska - 883 888/1 0,0029
7 00 15 Łaziska — 240 240/1 0,0424

Tabela nr 2 Nieruchomości stanowiące istnie'ący pas drogi wojewódzkiej nr 363:
Nr działki Powierzchnia

zajęcia stałego . Właściciel/ Użytkownik Właściciel/Użytkownik

Lp. Obręb AM Przed Popaa/Żale działki
_ Wtilcqsqź Zarzadca WieljzystyZZarzadca

adziałem po przeznaczone] teruc Aomosci teruc omosc:p inwestycję pod inwestycję wg ewułenqi wgKW
[ha]

Nieruchomość, na której prace budowlane będą realizowane na postawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania niemchomością 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 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.)
w zw. z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 471) w zw. z an. 11i ust. 1

ustawy o szczególnychzasadach przvgotowania realizacji inwestycjiw zakresie dróg publicznvch:

0015 Łaziska - 1005 0,1285
Województwo Dolnośląskie
Dolnośląska Słuzba Dróg

i Kolei we Wrocławiu
WojewództwoDolnośląskie

0015 Łaziska - 800/1 0,2128
Województwo Dolnośląskie
Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei we Wroclawiu

Województwo Dolnośląskie

.,.-

__



Województwo Dolnośląskie
3 0015 Łaziska - 765/5 - 0,0398 Dolnośląska Służba Dróg WojewództwoDolnośląskie

i Kolei we Wrocławiu
Województwo Dolnośląskie

4 0015 Łaziska - 1005/133 - 0,0431 Dolnośląska Służba Dróg WojewództwoDolnośląskie
i Kolei weWrocławiu

Województwo Dolnośląskie
5 0015 Łaziska › 800/3 - 1,3585 Dolnośląska Służba Dróg WojewództwoDolnośląskie

i Kolei we Wroclawiu

Zgodnie z art. 49 5 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuje dzień
21 grudnia 2021 r. — data ukazania się obwieszczeniana tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Bolesławiec, w urzędowych publikatorach
teleinfonnatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz W prasie lokalnej,
jako ten W którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie
czternastu dni odwskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym
z dniem 4 stycznia 2021 r.

Informuję, zgodnie z przepisem art. 10 @ 1 w związku z art. 73 ij 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 e—mailowo: (71) 340 64 63
(e—mail: k.Slowinska@duW.p1), zgodnie z zasadami bezpośredniej obsługi klienta
wDolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu znajdującymi się na stronie
internetowej www.duw.pl W zakładce „obsługa klienta” — w terminie 7 dni od daty
doręczenia niniejszego zawiadomienia. Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym
stadium postępowania.


