WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.21.2016.MN

Wrocław, dnia 22 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ
INWESTYCJI DROGOWEJ
N a podstawie art. l l a ust. 1, l l f ust. 3 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) oraz art. 49
w związku z art. 111 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem N r 225/17 z dnia 22 maja 2017 r. uzupełnił własną
decyzję N r 11/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r., wydaną na rzecz Prezydenta Wrocławia
udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic
Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 395 we Wrocławiu - Etap I” oraz umarzającą postępowanie administracyjne
w części dotyczącej udzielenia zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia na
realizację przedmiotowej inwestycji drogowej na działce nr 7, AM-8, obręb 0014 Jagodno,
co do rozstrzygnięcia.
W pkt III decyzji zatytułowanym „Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji”,
na stronie 3 uzupełniono „tabelę nr 1 zajęcia stałe - nieruchomości stanowiące projektowany
pas drogowy drogi wojewódzkiej” poprzez dodanie w pozycji 23 nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 4/30, A M -12, obręb Brochów, stanowiącej własność Województwa
Dolnośląskiego, gospodarowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego, przewidzianej do przejęcia w całości pod pas drogowy drogi
wojewódzkiej.
Z treścią postanowienia Wojewody Dolnośląskiego Nr 225/17 z dnia 22 maja
2017 r. zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2107, w godzinach od 8:00 do 16:00.
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, na tablicy Urzędu Miejskiego w Siechnicach na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej 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.
Zgodnie z art. 111 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego termin do wniesienia
odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 11/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. biegnie
od dnia doręczenia wskazanego na wstępie postanowienia w drodze publicznego ogłoszenia.
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