
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF.AB.7820.20.2019.KS

Wrocław, dnia 19 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 1 la  ust. 1, art. 1 lc, art. 1 l f  ust. 3 i ust. 4 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, zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1716), 
art. 49 w zw. z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 72 
ust. 1 pkt 10 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.),

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 19 listopada 2019 r., Nr 28/19, zmienił własną 
decyzję Nr 17/19 z dnia 25 czerwca 2019 r., zezwalającą Inwestorowi -  Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki 
organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, 
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika 
Pana Krzysztofa Hanulaka na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie 
mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica oraz przebudowie 
drogi wojewódzkiej nr 367, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica w miejscowości Kostrzyca”,

w zakresie punktu XIV przedmiotowej decyzji, tj. określenia okresu użytkowania i rozbiórki 
tymczasowego obiektu budowlanego, poprzez ustalenie:

-  okresu użytkowania tymczasowego obiektu budowlanego tj. mostu tymczasowego 
do dnia 31 grudnia 2020 r.,

-  terminu rozbiórki do dnia 18 stycznia 2021 r.

Pozostałe warunki decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 17/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 
pozostały bez zmian.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r., Nr 28/19, 
zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2101, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
26 listopada 2019 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Mysłakowice, 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 10 grudnia 2019 r.


