Wrocław, dnia 24 lipca 2015 r.

WOJEWODA D O LN O ŚLĄSK I
IF-AB.7820.6.2015.JT2

OBWIESZCZENIE
O ¥/YDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ
INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH
- POSTANOWIENIE PROSTUJĄCE
N a podstawie art. 1 la ust. 1 oraz art. 1 l f ust. 3 i ust. 4 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 poźn. zm.) oraz art. 49 i art. 113 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 268/15 z dnia 24 lipca 2015 r. sprostował
oczywistą omyłkę zaistniałą w swojej decyzji Nr 13/15 z dnia 29 maja 2015 r., wydanej
na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, udzielającej zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy i przebudowy drogi krajowej nr 35, nazwanej
przez Inwestora:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 35 w województwie dolnośląskim
na odcinku Mieroszów - Stary Dwór polegająca na budowie
chodnika, zatoki i azylu na przejściu dla pieszych
wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym
na dk 35 pomiędzy wsią Gniechowice w Gminie Kąty Wrocławskie, a wsią Małuszów
w Gminie Kobierzyce na wysokości zjazdu do Starego Dworu
w Gminie Kąty Wrocławskie, od km 78+090 do km 78+310.
Z treścią postanowienia Wojewody Dolnośląskiego Nr 268/15 z dnia 24 lipca
2015 r. zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2112, w godzinach od 8:00 do 15:00.
W związku z powyższym informuję że, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego, postanowienie 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 Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie i Urzędu Gminy Kobierzyce, na stronach internetowych wymienionych
Urzędów oraz w prasie lokalnej.
Upływ czternastu dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane
do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej powoduje, że czynność doręczenia
Postanowienia Wojewody Dolnośląskiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

