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Wrocław, dnia 16 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 5a w związku z art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), § 1 pkt 5 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót 
budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 
Nr 235, poz. 1539) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

Ze Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-D-69/21 z dnia 16 czerwca 2021 r. zatwierdził 
projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Inwestorowi -  Gmina Mysłakowice, 
ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice dla inwestycji określonej jako:
„Budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogowym drogi 
wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Kostrzyca -  etap I i etap II, na dz. nr 1054, AM-5 
obręb 0009 Mysłakowice oraz nr 40/2, AM-1, obręb 0006 Kostrzyca, jedn. ew. 020607 2 
Mysłakowice”.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję - 18 czerwca 
2021 r. -  datę ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Mysłakowice, a także w urzędowych publikatorach 
teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych Urzędów jako dzień, w którym 
nastąpiło podanie do publicznej wiadomości nin. Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego.

Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego terminu uważa się 
za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 2 lipca 2021 r.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-D-69/21, wydanej dnia 16 czerwca 
2021 r. zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -  
plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria). Strony postępowania będą przyjmowane 
wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem (71) 340-66-42 
lub e-mailowo: d.luberda@duw.pl.

Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta”.

zawiadamiam,

Dawid Lubenia 
Z-ca KIEROWNIKA ODDZIAŁU  
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