WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-PP.747.30.2015.AK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 155 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. N r 106, poz. 675 z późniejszymi zmianami)
z a w ia d a m ia m

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Województwa Dolnośląskiego
działającego przez pełnomocnika Pana Jakuba Stepasiuka - firma FONBUD S.A. - Sp. k.
z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 24.02.2015 r. (uzupełniony: 28.04.2015 r. oraz 05.05.2015 r.),
w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-37/12 z dnia 16 marca 2012 r.
o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia
optotelekomunikacyjna RS_22 w relacji: W D G łuszyca - ZO Walbrzych Gł. na RS 23,
w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.
Zmiana w/w decyzji polegać będzie na zmianie przebiegu sieci szerokopasmowej w następującym
zakresie:
• rozszerzeniu granicy terenu objętego inwestycją o działkę nr 40/1 obręb Podgórze N-40,
gm. Wałbrzych, wł. Skarb Państwa - Polskie Koleje Państwowe S.A.;
• zmniejszeniu granicy terenu objętego inwestycją o działki:
- nr 46/1 AM-5 obręb Podgórze N-40, wł. Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad we Wrocławiu,
- nr 43/1 AM-2 obręb Podgórze N-39, wł. Skarb Państwa - Starosta Wałbrzyski.
Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu,
przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag, w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju
2110 w godzinach od 8 do 15, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu w drodze publicznego
obwieszczenia.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
0 wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 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 stronach internetowych
1 na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Głuszycy,
Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz w prasie o zasięgu
lokalnym.
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