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Wrocław, dnia 10 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE 
O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI DROGOWEJ
- POSTANOWIENIE PROSTUJĄCE

Na podstawie art. l l a  ust. 1 oraz art. 11 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 2015 r., poz. 2031, zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1250), 
art. 49 i art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 
pkt 10 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.)

zawiadamiam,

Ze Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 60/17 z dnia 10 lutego 2017 r. sprostował 
z urzędu oczywistą omyłkę zaistniałą w swojej decyzji Nr 19/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r., 
wydanej na rzecz Inwestora -  Prezydent Wrocławia reprezentowany przez Pana Pawła 
Rychela, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy, 
udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej
we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Średzkiej do ul. Ratyńskiej:

od km 0+000,00 do km 2+478,17”.

Z treścią postanowienia Wojewody Dolnośląskiego Nr 60/17 z dnia 10 lutego 2017 r. 
zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac 
Powstańców Warszawy 1, pokój 2114, w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję Ze, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w urzędowych 
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

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.


