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Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
N a podstawie art. l l a ust. 1, art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm. - według stanu prawnego sprzed
27 października 2015 r.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),

zawiadamiam
że na wniosek Inwestora - Gmina Wrocław reprezentowana osobą Prezydenta Wrocławia,
będącego zarządcą drogi krajowej nr 94, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana
Marka Sopota - złożonego dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r., N r 9/14, zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:
Rozbudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu,
polegająca na wykonaniu elementów skrzyżowania służącego obsłudze komunikacyjnej
planowanego osiedla „Nowe Żerniki” - realizowana etapowo”,
w zakresie projektu zagospodarowania w części dotyczącej:
- zmian wynikających z budowy w etapie przejściowym elementów zjazdu do działki
nr 46/1, AM-3, obr. Żerniki;
- zmian uzbrojenia sieci terenu w etapie przejściowym i docelowym.
Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu realizowane będą na działkach: nr 23/3,
nr 25/3, obr. Żerniki, będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Zarządu
Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz na działce nr 25/4, AM-5, obr. Żemiki
(w liniach zajęcia czasowego zatwierdzonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia
24 kwietnia 2014 r., Nr 9/14), będącej własnością Gminy W rocław w użytkowaniu Polskiego
Związku Działkowców.
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
Wrocławia, oraz na stronach internetowych wymienionych Urzędów.
W myśl art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, strony
postępowania mają 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 2112, w godzinach od 8:00 do 15:00, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia
w drodze publicznego obwieszczenia.
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