WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF.AB.7820.15.2015.MK
(dot. IF.III.5344DW-10973/D141/09)

Wrocław, dnia 12 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
Na 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. 1la 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, zpóźn. 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 Michała Reja, w sprawie zmiany decyzji Wojewody
Dolnośląskiego N r 2/09 z dnia 16 stycznia 2009 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie ulicy Wałbrzyskiej (droga wojewódzka
nr 379), na odcinku od mostu na potoku Witoszówka w Świdnicy, do skrzyżowania z ulicą Jana
Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) w Świdnicy, wraz z budową ronda poprzez
zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego. Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu
terenu realizowane będą na działkach nr 2163, nr 2164, nr 2170, nr 2159, nr 2157, nr 1838,
A M -13 oraz nr2172, nr2171, A M -14, obręb 0005 Zachód.
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 Świdnicy, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.
W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodekspostępowania 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.

