WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

W rocław, dnia 4 grudnia 2018 roku
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
N a podstawie oraz art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępow ania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w zw iązku z art. 51 ust. 1 pkt 3,
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 m arca 2003 r. o planow aniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zaw iad am iam ,
Ze na wniosek z dnia 23.10.2018 roku (data wpływu 24.10.2018 roku), złożony przez Akademię
W ojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we W rocławiu, działającą przez
pełnom ocnika P. Roberta W izora - W ojewoda Dolnośląski wydał decyzję N r I-P-59/18
zm ieniającą decyzję Nr I-P-49/18 z dnia 8 października 2018 roku o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn: przebudowa i term om odernizacja budynku nr 32 wraz
ze zmianą sposobu użytkowania części budynku zlokalizowanego na terenie działki nr 3/5
A M -17 obręb 0058 Poświętne, m iasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych
zam kniętych M inistra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją N r 36/M ON z dnia 12 kw ietnia 2018
r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Z treścią decyzji m ożna się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego U rzędu W ojewódzkiego
we Wrocławiu, Plac Powstańców W arszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępow ania administracyjnego, w skazuję dzień 6 grudnia
2018 roku - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
Dolnośląskiego U rzędu W ojewódzkiego i Urzędu M iejskiego W rocław ia jako tych, w których
nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni
od wskazanego powyżej term inu uw aża się za dokonane ze skutkiem praw nym z dniem 20 grudnia
2018 roku.
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