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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-PP.746.29.2022.GM2

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

o wydaniu decyzji Nr I-P-35/22 na rzecz firmy TAPIPOL -  Witold Rzeźnik Spółka 
Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, działającej przez pełnomocnika Panią Joannę Micór, 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa obsługi 
komunikacyjnej dla planowanej hali magazynowej (z dopuszczeniem podziału 
wewnętrznego na mniejsze hale oraz drobnej produkcji) z częścią biurową, budowie 
miejsc postojowych naziemnych, obsługi komunikacyjnej i niezbędnej infrastruktury 
technicznej lokalizowanych na terenie działki nr 2/6 AM-15 obręb 0046 Strachowice, 
jednostka ewidencyjna 026401 1 M. Wrocław, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 
8O/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terenów 
zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2022 r. poz. 92) pod pozycją

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-35/22, można zapoznać się 
w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, plac Powstańców 
Warszawy 1, pokój 2104, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny 
przyjęcia (tel. 71 340-65-03).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
18 sierpnia 2022 r. jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu i Urzędu Miejskiego Wrocławia. Zawiadomienie niniejsze 
po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem 
prawnym od wskazanego powyżej terminu tj. z dniem 1 września 2022 r.

zawiadamiam.
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