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Wrocław, dnia 15 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 155 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 ze zmianami)

że na wniosek Województwa Dolnośląskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Jakuba 
Stepasiuka firma FONBUD S.A. z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 24.02.2015 r. uzupełniony 
dnia 09.04.2015 r., została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja Nr I-Ps-26/15, 
zmieniająca decyzję Nr I-Ps-55/11 z dnia 22.12.2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci 
szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego 
i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka -  Linia optotelekomunikacyjna 
RD_55 w relacji: W DLegniekie Pole -  ZO Nowa Wieś Legnicka na RD_31.

Zmiana w/w decyzji polegać będzie na:
1. wykreśleniu z granic terenu objętego w/w inwestycją działki 394/2 (dr ) AM-1 obręb

Legnickie Pole, wł. Gmina Legnickie Pole;
2. rozszerzeniu granic terenu objętego w/w inwestycją o dodatkową działkę nr 390/2 ( dr ) 

AM-1 obręb Legnickie Pole, wł. Powiat Legnicki.
Zmianie uległ także:
Punkt VI decyzji dotyczący obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji.
Punkt X decyzji dotyczący określenia linii rozgraniczających teren inwestycji.
Po pkt XI decyzji dodano pkt XII dotyczący zgodności inwestycji z ustaleniami planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa.
Zmieniono załącznik nr 1 i 2 do decyzji Nr I-Ps-55/11 z dnia 22.12.2011 r. na załącznik nr 1 
do decyzji w sprawie zmiany decyzji Nr I-Ps-26/15 z dnia 15.05.2015 r.
Pozostała treść decyzji nie uległa zmianie.
Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-26/15, można zapoznać 
się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców 
Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego zawiadomienia.

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 tablicach 
ogłoszeń i stronach internetowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miasta 
i Gminy Legnickie Pole oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których 
obwieszczenie było dostępne publicznie powoduje, że czynność doręczenia decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego nr I-Ps-26/15 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawny

zawiadamiam,
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