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Wrocław, dnia 2 lutego 2018 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 
ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-14/18 po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci 
kablowych niskiego napięcia 0,4kV zasilających budynki znajdujące się na terenie 
kompleksu wojskowego przy ul. Hallera, budowa sieci oświetlenia terenu w/w kompleksu, 
posadowienie agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu istniejącej stacji 
transformatorowej w budynku nr 51 wraz z baterią zbiorników oleju napędowego
1 z instalacją paliwową (do napełniania, czerpania i odpowietrzania), remont elewacji, dachu 
i części pomieszczeń budynku nr 51 (stacja transformatorowa) wraz z wymianą rozdzielnic 
niskiego napięcia realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa sieci energetycznej wraz ze 
stacją transformatorową w kompleksie wojskowym 2847 przy ul. gen. J. Hallera 36/38 
we Wrocławiu”, lokalizowanej na terenie działek: nr 2/4, 2/5, 3/4, 3/5 AM-43, obręb 0028 
Grabiszyn, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra 
Obrony Narodowej -  decyzja Nr 231/MON z dnia 14.07.2016 roku na wniosek z dnia 24.11.2017 
roku złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą we Wrocławiu, działający przez 
pełnomocnika Pana Piotra Palmę reprezentującego Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych 
z siedzibą we Wrocławiu.

*

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego - zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
i stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia. Upływ 14 dni, w ciągu, których 
obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego Nr I-P-14/18 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
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