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z dnia 01.09.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) Wojewoda Warmińsko – 
Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Zarządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 16.07.2020 r., uzupełniony w dn. 21.08.2020 r., zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 
zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 (w km 48+300) w zakresie skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 613 relacji Bronowo-Różnowo w m. Różnowo.
Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
 jedn. ewid. 280706_5 Gmina Susz, obręb 0032 Różnowo, działki nr: 76/3, 76/4, 78/1, 78/6, 83, 219, 

53/3, 192, 193, 53/1, 50/14;
2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową innych dróg 
publicznych i przebudową sieci uzbrojenia terenu:

 jedn. ewid. 280706_5 Gmina Susz, obręb 0032 Różnowo, działki nr: 78/1, 78/6, 219, 53/4, 76/3. 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości 
niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w 
Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9. Z aktami 
sprawy można zapoznać się po uprzednim umówieniu terminu poprzez kontakt e-mailowy: 
kkowalska@uw.olsztyn.pl, bądź telefoniczny: (89) 5232 538. 

Pragnę ponadto poinformować:
1. Urząd przyjmuje klientów w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, wejście od Al. Marsz. J. Piłsudskiego 
w godzinach: poniedziałek - piątek 800 – 1500, po uprzednim umówieniu terminu poprzez kontakt: e-
mailowy: kkowalska@uw.olsztyn.pl, sekrwin@uw.olsztyn.pl, bądź telefoniczny: (89) 5232 538, (89) 
5232 561.

2. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Urząd 
Wojewódzki w Olsztynie mogą kontaktować się za pośrednictwem platformy ePUAP 
www.epuap.gov.pl, adres skrytki /WMURZADWOJ/skrytka, poprzez platformę e-Obywatel 
https://obywatel.gov.pl/ ePUAP.

3. Przy wejściu do Urzędu od strony ul. Piłsudskiego w Olsztynie ustawione są skrzynki nadawcze na 
składanie dokumentów.

4. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu 
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.
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