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Wrocław, dnia 25 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późniejszymi zmianami) oraz z art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1257, zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 149)

zawiadamiam

0 wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora Gminy Góra, działającej 
z pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, złożony w dniu 21 lutego 2017 r., 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 
inwestycji pod nazwą:

„Przebudowa istniejącego układu drogowego drogi wojewódzkiej nr 324 wraz 
z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową dróg: Błotnej, 
Dębowej, Sosnowej i Lipowej w ramach zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 324 na odcinku ul. Wrocławska w miejscowości Góra do miejscowości Kłoda 
Górowska - etap I”, przewidzianej do realizacji na dz. nr. 1075dr, AM-28, obręb 0001 
Góra, nr 1359dr, AM-34, obręb 0001 Góra, nr 1360dr, AM-34, obręb 0001 Góra, 
nr 1123dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1134/3dr, AM-29, obręb 0001 Góra, 
nr 1151/2dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1180dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1286, 
AM-34, obręb Góra, nr 2011/25, AM-28, obręb 0001 Góra, nr 2028/1, AM-28, obręb
0001 Góra w miejscowości Góra.

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, Urzędu Miasta i Gminy Góra, 
w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych 
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 
2108, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze 
publicznego obwieszczenia.
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