
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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Wrocław, dnia 10 sierpnia 2018 roku

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.)

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.08.2017 roku złożony przez 
Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez 
pełnomocnika P. Andrzeja Błaszczaka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
przebudowie hali remontowej (warsztatu samochodowego) -  budynek nr 16a wraz 
z zapleczem sanitarnym z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia tj. warsztatu 
samochodowego z możliwością wjazdu autobusów będących na stanie AWL;
- przebudowie części budynku nr 16b wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt 
koszarowo-biurowy (ze względu na wojskowy charakter, modernizowane obiekty oprócz pokoi 
mieszkalnych, zostanę wyposażone w dodatkowe pomieszczenia biurowe oraz socjalne)
- z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie działki nr 2/5 AM-15, obręb 0050 Karłowice, 
m. Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony 
Narodowej zgodnie z decyzją 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 14 sierpnia 2018 
roku -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia, 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 28 sierpnia

zawiadamiam,

-  IF-PP.a/a

2018 roku.


