Wrocław, dnia 5 października 2018 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.14.2018.JT

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
N a podstawie art. 49 i art. 162 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1257, z późn. zm.)
oraz art. l l a ust. 1, art. l i d ust. 5 i art. l l f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),
zawiadamiam
0 wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora —Prezydent Wrocławia,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Ewy Serafin, złożony w dniu 24 lipca
2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia
24 kwietnia 2014 r., N r 9/14 (zmienionej decyzją tutejszego Organu z dnia 20 stycznia
2016 r., Nr 2/16) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa
ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu, polegającej na wykonaniu
elementów skrzyżowania służącego obsłudze komunikacyjnej planowanego osiedla „Nowe
Żerniki” - realizowanej etapowo” W ZAKRESIE ETAPU DOCELOWEGO”.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień
10 października 2018 r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia, w urzędowych publikatorach
teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej,
jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie
czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym
z dniem 24 października 2018 r.
W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania
mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków
1 uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przy
pl. Powstańców Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, w pokoju nr 2112, w godzinach
pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego
obwieszczenia.
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