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Wrocław, dnia 20 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5a, art. 28, art. 82 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) i § 1 pkt 2 
i pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów 
i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda 
(Dz. U. Nr 235, poz. 1539) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),

o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 20 października 2016 r., 
Nr I-D-224/16 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gminy 
Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 
„Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 384 (działki nr 115/2, AM-6, 
nr 350, AM-6) z drogą powiatową Nr 3006D (działka nr 298, AM-6) oraz drogą gminną 
117927D (działki nr 340, AM-6, nr 341, AM-6) w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie”.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 20 października 2016 r., 
Nr I-D-224/16 oraz z dokumentacją sprawy 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 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Bielawa, na stronach internetowych wymienionych Urzędów, a także w pobliżu miejsca 
planowanej inwestycji.

Upływ czternastu dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane 
do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej powoduje, że czynność doręczenia 
omawianej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
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