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Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

O BW IESZCZENIE  
O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ  

INW ESTYCJI DR O G O W EJ

Na podstawie art. 1 la  ust. 1, art. 11 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 2020 r., poz. 1363, zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 471) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.),

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 19/20 z dnia 06 listopada 2020 r. udzielił zezwolenia 
Inwestorowi -  Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez 
pełnomocnika Pana Sebastiana Stanisławskiego, na wniosek złożony w dniu 27 marca 
2020 r., uzupełniony dnia 7 kwietnia 2020 r. oraz pod względem formalnym w dniu 14 maja 
2020 r., na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora:

„Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z archiwum na terenie węzła Wrocław 
Północ; droga krajowa: autostrada A8e -  km 24+989”, przewidzianego do realizacji 
na działkach nr 2, AM-17, nr 9/1, AM-16, nr 12, AM-16, nr 8, AM-16, obręb 0066 Widawa, 
jedn. ewid. 026401_1 Wrocław.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/20, wydanej dnia 06 listopada 
2020 r. zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac 
Powstańców Warszawy 1, pokój 2103 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu. 
Z dokumentacją można zapoznać się po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie 
lub emaliowo: (71) 340 64 63 (email: k.siowinska@duw.pl), zgodnie z zasadami 
bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 
znajdującymi się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta”.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 12 listopada 
2020 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 26 listopada 2020 r.

zawiadamiam
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