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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 1 la  ust. 1, art. l id  ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, zm. Dz. U z 2019 r., poz. 1716) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora -  Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Zauścińskiego, 
złożony w dniu 13 grudnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 lutego 
2020 r. w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nazwanej 
przez Inwestora:

„Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Etap drugi polegający na budowie, 
na terenie MOP KAT. III Wisznia Mala -  zachód, stacji paliw i restauracji 
wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, 
wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I. 
Woj. dolnośląskie, powiat trzebicki, gmina Żmigród, droga ekspresowa S5 Poznań - 
Wrocław (S-5), na odcinku km 145+150 do km ok. 145+750. Część dz. nr 508, 
obr: Wisznia Mała”, przewidzianej do realizacji na działce nr 508, AM-1, obr. Wisznia 
Mała, jedn. ewid. gmina Wisznia Mała.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
24 marca 2020 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Wisznia Mała, 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 7 kwietnia 2020 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 i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, w pokoju 
nr 2101, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze 
publicznego obwieszczenia.
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