Wrocław, dnia 20 marca 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.5.25.2015.MN1

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm)
oraz z art.49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz. 267, zm.: Dz. U. z 2014 r., poz. 183),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, działającego poprzez
pełnomocnika Panią Monikę Kubicz - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania
Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad, Oddział we Wrocławiu,
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
inwestycji polegającej na:
„Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 33 w miejscowości Wilkanów
od km 21+840 do km 23-018 planowanego do realizacji na działkach: dz. nr 235/4,
AM-1, dz. nr 98, nr 201, nr 202, nr 211, nr 262, nr 263, nr 264, AM-2, obręb 0004
Niedźwiedna, dz. nr 12, nr 33/1, nr 35, nr 37/1, nr 90/3, nr 94, nr 1137, AM-1, obręb
0036 Wilkanów w ramach zadania nazwanego przez Inwestora „Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 33 w województwie dolnośląskim
w miejscowości Wilkanów polegająca na budowie chodnika w pasie drogi krajowej
Nr 33 w miejscowości Wilkanów od km 21+840 do km 23-018 z wyłączeniem budowy
oświetlenia odcinka przejściowego w obrębie projektowanego przejścia dla pieszych
(latarnie nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ,1 0 )”.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony
postępowania m ają prawo czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania
wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przy
pl. Powstańców Warszawy 1, w pokoju nr 2107 w godzinach pracy Urzędu, w terminie
siedmiu dni po zawiadomieniu na drodze publicznego obwieszczenia.

