Wrocław, dnia 3 lipca 2018 roku

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF- PP.746.39.2018.GM2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 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.)

zaw iadam iam ,
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14.06.2018 roku, uzupełniony dnia
02.07.2018 roku, złożony przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
w Warszawie, działający przez pełnomocnika P. Krzysztofa Czaprackiego, w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach opracowania
dokumentacji projektowej pn. przebudowa 6 istniejących magazynów środków bojowych
wraz z budową przyłączy i zewnętrznych instalacji podziemnych: wodociągowych
ze zbiornikami przeciwpożarowymi, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi,
elektroenergetycznych, odgromowych, oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji kablowej, a także
budowie obwałowań placów manewrowych oraz budowie i przebudowie dróg wewnętrznych
na terenie kompleksu wojskowego w Duninowie, gmina Chocianów, powiat polkowicki
na terenie działki nr 2286/26 A M -19 jednostka ewidencyjna 021601_5.0002, Chocianowiec, gmina
Chocianów, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej
zgodnie z decyzją N r Nr 36/MON z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia terenów
zamkniętych w resorcie obrony narodowej.
Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz
składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2110, w godzinach pracy Urzędu,
w terminie 7 dni po zawiadomieniu w drodze publicznego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 6 lipca 2018 r. data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chocianów, jako te w których nastąpiło
publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego
powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 20 lipca 2018 r.
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