WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 25 maja 2015 r.

IF-PP.746.72.2014.GM2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
N a podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199
z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,
że - na wniosek Gminy Sobótka działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Wrońskiego,
Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-71/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przejścia kanalizacji sanitarnej tłocznej 0
110 mm PE pod linią PKP nr 285 relacji Wrocław - Jedlina Zdrój w km 31,389. Inwestycja
lokalizowana będzie na terenie działki nr 150 AM-1, obręb 0006 Michałowice, gmina Sobótka,
stanowiącej teren kolejowy zamknięty.
Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:
- rodzaju inwestycji;
- warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające
z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
b) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej,
c) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
d) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich;
- linii rozgraniczających teren inwestycji.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego - zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
1 stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Upływ 14 dni, w ciągu których
obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Wojewody
Dolnośląskiego Nr I-P-71/15 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

