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Wrocław, 10 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r., poz. 267, zm.: Dz. U. z 2014 r., poz. 183),

zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Polkowice, złożony dnia 5 lutego 2015 r. przez pełnomocnika - 
Bernarda Adamczaka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne, w sprawie 
zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-D-232/10 z dnia 5 sierpnia 
2010 r., (sygnatura akt: IF.I.WS.7111-182/10), wydanej na rzecz Gminy Polkowice, 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.:

Budowa chodników, zatoki autobusowej i placu postoju 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331, 

na terenie gminy Polkowice, w miejscowości Dąbrowa 
Adres: działka nr 246/1, nr 246/2, nr 254/8, nr 242/1, AM-1,

Obr. Dąbrowa 03, Polkowice - Obszar Wiejski.

Zmiany dotyczą zatwierdzonego projektu budowlanego i obejmują modyfikacje 
w planie zagospodarowania terenu, w granicach działki nr 242/1, AM-1, Obręb 
Dąbrowa, w szczególności:
- zmiany długości, szerokości i powierzchni projektowanego chodnika,
- zmiany powierzchni zjazdów indywidualnych.

Wniosek został uzupełniony pod względem formalnym dnia 23 marca 2015 r.

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. uznaje się, że zainteresowane osoby 
zostały skutecznie zawiadomione o wszczęciu przedmiotowego postępowania 
admini stracyj nego.

Jednocześnie informuję, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 w związku z art. 73 
§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, że strony postępowania uprawnione 
są do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich 
dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy w sie
dzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców War
szawy 1, Wydział Infrastruktury, pokój nr 2114, w godzinach pracy Urzędu, 
w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.


