WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF. AB.7820.9.2015.MK
(dot. IF.I.D-5.7111-ZRID 28/09)

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
N a podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) w związku z art. l l a ust. 1, art. l i d ust. 5
i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.)
oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora - Zarząd Województwa
Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej
zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego
za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Hawrysza, w sprawie zmiany decyzji Wojewody
Dolnośląskiego Nr 3/10 z dnia 22 stycznia 2010 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
pn.: „Budowa chodnika, zatok autobusowych oraz dodatkowego pasa ruchu w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 381 w miejscowości Nowa Ruda - Słupiec w rejonie skrzyżowania z ulicą
Waryńskiego”, poprzez zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego w zakresie: korekty
układu drogowego, likwidacji dwóch zjazdów, zmiany przebiegu oświetlenia ulicznego,
kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia, zmiany przebiegu kabla niskiego napięcia,
zabezpieczenia sieci teletechnicznej, nasadzenia zieleni, budowy odcinka przepięcia
projektowanej sieci wodociągowej i odstąpienia od przebudowy sieci wodociągowej.
Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu realizowane będą na działkach nr 26/1,
nr 17/6, AM-4, nr 70, nr 69/5, nr 69/3, nr 68/4, nr 64/3, nr 53/91, AM-6, obręb 7 - Słupiec,
nr 10/1, nr 11/1, nr 15/10, nr 15/8, AM-3, obręb 6-Słupiec.
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, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowej Rudzie, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.
W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony
postępowania m ają 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.

Zup.

