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Wrocław, 6 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w związku 
z art. 28, art. 36a ust. 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 3, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. -  Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.),

zawiadam iam ,
0 wydaniu, dnia 6 maja 2015 r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I -  D -  131/15, 
zmieniającej decyzję własną Nr I-D-232/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r., zatwierdzającą 
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz Gminy Polkowice, 
Rynek 1, 59-100 Polkowice, dla inwestycji pn.: Budowa chodników, zatoki autobusowej
1 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”, na podstawie projektu 
zamiennego.

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.
Pozostałe warunki zmienianej decyzji z pozostają bez zmian.

Z treścią wymienionej wyżej decyzji Wojewody Dolnośląskiego zapoznać się 
można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Pow
stańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, w Wydziale Infrastruktury, Oddziale Archi
tektury i Budownictwa, w pok. nr 2107 (II p.), w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 
czternastu (14) dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się 
obwieszczenia w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwiesz
czenie dostępne było publicznie powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się 
za dokonaną ze skutkiem prawnym.
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