Wrocław, dnia 7 września 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-PP.747.40.2015.AK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675 z późn. zm.) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267, z późn. zm.)

zawiadamiam,
że na wniosek Pana Wojciecha Zdanowskiego - Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, działającego w imieniu i na rzecz Województwa Dolnośląskiego, z dnia 15
czerwca 2015 r. (data wpływu: 29 czerwca 2015 r.), została wydana dnia 07.09.2015 r. przez
Wojewodę Dolnośląskiego decyzja Nr I-Ps-37/15 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci
szerokopasmowej dotyczącej częściowego zakresu DSS, odcinka linii światłowodowej
zlokalizowanej przy ul. Mazowieckiej 15 we Wrocławiu.
Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu:
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Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne
„Predom” Sp. z o.o. we W rocławiu;
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Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą
w Warszawie;
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Województwo Dolnośląskie

Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:
określenia rodzaju inwestycji,
- warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska i przyrody,
- warunków wynikających z ochrony zabytków,
- wymagań dotyczących obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji,
- wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
- warunków wynikających z ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych,
- linii rozgraniczających teren inwestycji,
określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości niezbędnych do realizacji
inwestycji.

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-37/15, można zapoznać
się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców
Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach od 8 do 15.
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 i stronie internetowej BIP Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Miejskiego Wrocławia oraz w prasie o zasięgu lokalnym. Upływ czternastu dni, w ciągu
których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji
Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-37/15 z dnia 07.09.2015 r. uważa się za dokonaną
ze skutkiem prawnym.
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